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Voorwoord van de voorzitter 
Dit is de eerste nieuwsbrief van onze vereniging van 2017. Graag wil ik iedereen 
een gezond en goed 2017 toewensen met veel muzikaliteit. En dat gezondheid een 
kostbaar goed is, is al snel in het nieuwe jaar weer gebleken. Langs deze weg willen 
we ons Ere-lid en ere-voorzitter Gerard Barten heel veel sterkte wensen op weg 
naar zijn herstel. Hij laat weten heel positief te zijn over een vervolg. In gedachten 
zijn we bij hem, zijn vrouw Jet, zijn kinderen en iedereen die zich betrokken weet 
bij Gerard! 
In deze nieuwsbrief lezen we terug over de verenigingsactiviteit van de slagwerkgroep, die het nieuwe jaar 
goed zijn gestart met hun ‘teambuildingsavond’. De komende periode richten we ons allen op het 
Kinderconcert op 12 maart a.s. en de voorspeelmiddag op 26 maart. Deze avond speelt het 
opleidingsorkest in de Sint Servatiuskerk bij de presentatieviering van de communicantjes van de Parochie 
Augustinus Dinther en zullen we extra bidden voor al onze overleden leden.  
 
Met muzikale groeten, Lambert van der Ven, voorzitter. 
 

Nieuws van de slagwerkgroep 
De Slagwerkgroep heeft in Jeanette Damen, de moeder van Levi, er weer een volwaardig A selectielid bij. 
Jeanette is een aantal jaren geleden begonnen op de trom bij de harmonie omdat Fred Verkuijlen haar 
heeft gevraagd. Zelf geeft  Jeanette aan dat dit klopt maar dat ze vanuit haar vroegere jeugd ook graag al 
slagwerker, toentertijd nog tamboer, wilde worden. Dat was geen optie, vrouwen op het slagwerk. Later 
kwam Fred en heb ik volmondig JA gezegd omdat ik nog steeds slagwerk erg leuk vond. Dat onze zoon Levi 
in dezelfde slagwerkgroep speelde was een mooie bijkomstigheid. Na een valse start, een verstuikte enkel 
heeft Jeanette inmiddels haar plaats gevonden en speelt de met plezier haar nootjes mee. Welkom 
Jeanette namens Bestuur en Slagwerkers van Harmonie St. Servaes. 
 

Belangrijke data komende periode 
Op zondag 12 maart a.s. is het Kinderconcert. Jullie horen hier komende tijd vast en zeker meer over. De 
voorspeelmiddag is uiteindelijk vastgesteld op zondag 26 maart a.s. Er waren wat planningsproblemen 
rondom Carnaval, waardoor de voorspeelmiddag wat naar achter is verplaatst. Een week later is dan het 
Bernhezer Solistenconcours, welke dit jaar in Heesch plaatsheeft.  
 
Tot slot graag aandacht voor de repetitie van het harmonieorkest van donderdag 4 mei a.s. Vanwege de 
Nationale Dodenherdenking begint deze repetitie een half uur later, dus om 20.30 uur. 
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Oud-ijzer commissie zoekt versterking 
De oud-ijzercommissie, die op donderdag de straten van Dinther doorkruist, om al het aangeboden oud-
ijzer op te halen is op zoek naar versterking. Piet van de Ven heeft onlangs te kennen gegeven na 
jarenlange betrokkenheid zijn werk voor de oud-ijzer club te beëindigen. We zijn Piet zeer erkentelijk voor 
al het werk wat hij in dit verband in de afgelopen jaren heeft gedaan.  We zullen op gepaste wijze stilstaan 
bij dit afscheid en hem bedanken voor deze inzet!  
Nu ook Gerard Barten uit de running is komt het werk op te weinig schouders terecht. En om een goede 
voortgang te houden zijn meer handen nodig.  
Ben jij diegene die op donderdagochtend willen aansluiten bij deze gezellige verenigingsactiviteit of ken je 
mensen in je directe omgeving, die onze vereniging een warm hart toedragen en wel enkele uren per week 
ter beschikking willen stellen aan deze activiteit. Neem contact op met Fred Verkuijlen via 
faamverkuijlen@home.nl of 06-46442296. 

 
Pluim 2016 - herhaling 
Graag herinneren we je aan de nominaties, die bij het bestuur 
aangeleverd kunnen worden voor de Pluim. Over 2015 heeft het bestuur 
geen pluim uitgereikt, omdat de nominaties niet sterk genoeg waren om 
iemand voor deze eer in aanmerking te laten komen. We doen nu 
opnieuw een oproep. Welk lid heeft de afgelopen jaren bijzondere 
verdiensten voor de vereniging gehad? Wie zetten we tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, komend jaar op 30 
maart a.s., extra in het zonnetje. 
 
Nominaties kunnen als vanouds weer ingediend worden bij de voorzitter 
vanuit de leden uiterlijk 15 februari 2017. Stuur je nominatie voorzien van 
een toelichting naar voorzitter@st-servaes.nl  Het bestuur zal in haar 
vergadering een besluit nemen. 
 
Wie treedt in de voetsporen van het illustere rijtje: 2007 oud-ijzerteam, 
2008 Jan Nelissen, 2009 Arian Deckers, 2010 Martje van den Broek, 2011 
Willy van Langen, 2012 Peter van Sleuwen, 2013 Carel van Sleuwen, 2014 
Tiny Deckers ??? 
 

Voorzitter gezocht 
Voor het voorjaar van 2018 zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter voor onze vereniging. Het bestuur 
heeft al met diverse mensen gesproken, maar tot nu toe zonder resultaat. In de afgelopen 
bestuursvergadering is afgesproken de openbaarheid te zoeken met ons verzoek om tot een nieuwe 
‘kartrekker’ van de vereniging te komen. Zo zullen we binnenkort een oproep doen in de sociale media, 
maar graag willen we ook alle leden betrekken.  
Weten jullie goede kandidaten, probeer deze mensen eens te polsen en hen warm te maken voor onze 
vereniging. Wanneer mensen interesse hebben om verder te praten over een mogelijke kandidatuur laat 
hen contact opnemen met voorzitter Lambert van der Ven via voorzitter@st-servaes.nl of 06-41397221.  
De verantwoordelijkheid voor een goede invulling hebben we samen, we rekenen op jullie. 
Alvast bedankt voor het meedenken en meezoeken. 
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Schietavond slagwerkgroep bij Hedilo 
Zaterdag 7 januari zijn de leden 
van de slagwerkgroep gaan 
schieten bij Hedilo in het 
Cultureel Centrum in Heeswijk. 
Het is een fantastische avond 
geworden met de leden van de 
A- én de B-selectie. Ondanks 
het slechte weer was de 
opkomst erg goed, alleen Els 
nam het risico niet om vanuit 
Grave te komen rijden en 
terecht.  
Na de ontvangst door Frans 
Jacobs, oud bestuurslid van St 
Servaes en met name de 
slagwerkgroep hebben we 
namens de slagwerkgroep 
Rhythm Impact en Hedilo bedankt voor de mooie avond door een taart aan te bieden met daarop 
beide logo’s.  
 
Na een veiligheidsinstructie zijn we gaan schieten. Onder begeleiding van ervaren krachten van 
Hedilo werd er goed geschoten. Iedereen mocht in eerste begin 20 schoten lossen en proberen 
zoveel mogelijk punten te scoren. Na 20 schoten werd er een voorlopige tussenstand bekend 
waarna er verder werd geschoten met de 6 finalisten van de avond. Intussen hadden de leden van 
de slagwerkgroep gezorgd voor de innerlijke mens en kwamen er diverse lekkere hapjes op tafel.  
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Hieronder de uitslag van de voorronde schieten: 

 
 
De zes finalisten waren Dionne, Monique en Jeanette bij de dames, bij de heren waren het Tonn, 
Bart Pouwels en Bart Sperber. Deze finalisten gingen in 20 ronden van ieder 2 schoten met elkaar 
de strijd aan.  
Na 12 ronden viel de eerste schutter (niet cynisch bedoeld) af. Daarna werd er iedere 2 rondes van 
4 schoten, een afvaller bekend. Om 
uiteindelijk te komen tot de volgende 
uitslag: 

1. Bart Pouwels 

2. Bart Sperber 

3. Monique Vos 

4. Tonn van de Veerdonk 

5. Dionne van der Ven 

6. Jeanette Damen 

Bart kreeg als winnaar een prachtig beeldje met een schutter uitgereikt door Frans. Na het 
opruimen van de schietbaan had Frans, zoals we Frans kennen nog een kleinigheidje. Hij had in zijn 
archief een film gevonden van een solistenconcours in Tilburg met daarop huidige en oud leden. 
Waaronder Patrick Jacobs, Rob Verhallen, Bart Sperber, Wesley Verkuijlen en Dirk Verdonk.   
 
Hedilo en met name Frans en Tonn namens de slagwerkgroep dank je wel voor deze fantastische 
avond en het is zeker voor herhaling vatbaar.  

 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer informatie! 
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