12 maart 2016

Voorwoord van de voorzitter
Een week van gemengde gevoelens. Enerzijds overheerst het overlijden
van onze Ere-lid Wim Hermans. Hoewel in het overlijden van Wim ook
door de familie met trots wordt berust, doet afscheid nemen altijd pijn!
Zeker van iemand die zoveel voor onze vereniging heeft gedaan. Maar
tegelijkertijd weten we dat Wim en zijn persoonlijk drijfveer voor onze
vereniging in hem mag voortleven. Aan de anderkant zijn we blij en trots
dat we erin zijn geslaagd om een nieuwe dirigent voor het harmonieorkest te benoemen. Na het
aangekondigde afscheid van Eric in november 2015 heeft de wervingscommissie in de afgelopen
maanden een heldere en goed verzorgde procedure doorlopen, die afgelopen dinsdag in het bestuur
heeft geleid tot een voordracht van Adri Verhoeven uit Boxtel.
Tot slot nog enkele wetenswaardigheden voor de komende periode. Veel leesplezier!
Met muzikale groet,
Lambert van der Ven,
voorzitter

Ere-lid Wim Hermans overleden
Afgelopen zondag kregen we via Willy Hermans het bericht
dat zijn vader, ons Ere-lid Wim Hermans, die nacht was
overleden in de leeftijd van 90 jaar. Wim was de afgelopen
dagen al niet helemaal fit. De afgelopen week waren er
rugklachten. Wim had al langer last van longproblemen. Ook
de nieren en het hart van Wim waren de laatste tijd zwak. De
laatste dagen werd duidelijk dat het niet goed met Wim ging
en zondagochtend rond 5.00 uur is Wim in zijn slaap overleden.
Op woensdag zijn we met een afvaardiging van het bestuur op bezoek geweest bij de
kinderen en kleinkinderen van Wim. We hebben afscheid van Wim genomen in zijn eigen
vertrouwde huis aan de Heilige Stokstraat.
Vrijdagavond hebben we in de avondwake met het harmonieorkest de avondwake
opgeluisterd. We speelden de Laatste Groet als opening, tijdens de collecte werd Yellow
Mountains ten gehore gebracht. Het door voorzitter Lambert van der Ven uitgesproken In
Memoriam aan het eind van de avondwake werd krachtig afgesloten door een solooptreden van Arian Deckers met The Last Post.
Op zaterdag was een afvaardiging van het bestuur bij de afscheidsplechtigheid in het
crematorium in Rosmalen. Het was een stemmige bijeenkomst, waar ook veel dank aan de
harmonie werd teruggeven, door de waardige manier waarop wij vorm hebben gegeven aan
het afscheid van ons Ere-lid.
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In Memoriam Wim Hermans
Beste Wim,
Afgelopen woensdag stond ik bij je. Ik realiseerde me dat IK voor het eerst van mijn leven
moest beginnen met praten. Je was stil. Oneigenlijk stil eigenlijk, maar tegelijkertijd
herkenbaar, als die markante man, die voor zijn LEVEN verbonden bleef met de harmonie.
Altijd wanneer ik bij je aankwam, was jij het die begon te praten. In je verhalen was direct je
betrokkenheid hoorbaar en voelbaar. Je betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en je
grote betrokkenheid bij onze harmonie die jou zo dierbaar was! De harmonie waar jij altijd je
hart aan hebt verpand, nadat je nu 56 jaar geleden werd gevraagd door Wim van der Steijn,
de vader van ons erelid Willy, om bij de vereniging te komen.
Je kwam bij de vereniging naar eigen zeggen voor een avondje uit. Even weg van huis, even
op zoek naar wat extra gezelligheid en kameraadschap. Je huis waar ik je vaak ontmoette: in
de tuin, in de keuken, in de bijkeuken. Want je was altijd doende en als je bij jou kwam, dan
was er direct tijd om een praatje te maken over onze harmonie.
In bijzondere gevallen kwam ik in de goei kamer. De goei kamer waar de haard op 10 stond
en je écht met je in gesprek mocht. Vorig jaar nog, toen je net afscheid had moeten nemen
van je dierbaarste… jouw Narda.
Vanaf het begin was je vaandeldrager. Je was maar wat trots
toen op 22 juni 1974 het nieuwe vaandel door jou werd
gepresenteerd. Het vaandel, zoals het hier op het priesterkoor
staat, waar de dames Barten, van Sleuwen en Lebeaux hun ziel
en zaligheid hadden gelegd. Het vaandel, waar jij met jouw ziel
en zaligheid, de straten van Dinther bent afgestruind om de
vereniging te vertegenwoordigen. Het vaandel wat, toen jij het
niet meer kon, werd overgenomen door je zoon Willy, die tot op
de dag van vandaag het vaandel draagt bij bijzondere
gelegenheden.
Later was je ook betrokken bij allerlei commissies. Je was altijd
goed op de hoogte van het reilen en zeilen, zoals je ook altijd
alle ins en outs kende van onze harmonie. Vaak kwamen onze
gesprekken over de harmonie uit bij jouw belangrijkste thema
‘oud ijzer voor de vereniging’. Je speelde een voorname rol bij
de oud-ijzercommissie en voor elk onsje ijzer wist jij de mensen
te paaien. Mooi dat we jou konden betrekken in onze eerste
‘Pluim van de vereniging’ in 2007 aan de oud-ijzer-commissie.
In 2001 werd je voor je bijzondere verdiensten voorgedragen
door het bestuur als Ere-lid van de vereniging. In 2010 mocht ik
je toespreken vanwege je gouden muziekjubileum tijdens het
kerkpleinconcert.
In onze achtertuin sprak ik je ter voorbereiding van mijn
toespraak in 2010. Je vertelde honderduit over allerlei
bijzondere momenten in je 50-jarige lidmaatschap van de
vereniging. Bijzonder om 50 jaar bij een vereniging te zijn,
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zonder een muziekinstrument te bespelen. In jouw verhalen klinkt door hoe onze vereniging
is. Eén van saamhorigheid, één van eenheid, één van verbondenheid.
Dat zit in heel veel kleine voorbeelden als bij buitenlandse reizen naar België, Duitsland en
Frankrijk. Maar ook verhalen, waarin zonder drank geen klank klinkt. Verhalen over ‘nog
even de laatste, om het niet meer af te leren’, dat Wim vaak veel later thuis was, dan
vrouwlief lief was. De harmonie kreeg de schuld, het was de gezelligheid en verbondenheid
tot in de late uurtjes volgens Wim. Wim die graag verhalen vertelt, maar ook heel graag
luistert naar anderen. Dat is wat jij de vereniging tot in lengte van jaren mee zal geven.
Luisteren naar elkaar, maakt dat de vereniging tot in lengte van jaren groots kan zijn.
In jouw geest, in jouw eenvoud gaan wij door Wim. Jouw betrokkenheid bij de harmonie
voor het leven, over de dood heen. Bedankt voor wie je was, bedankt voor wie je bent in de
herinnering van mensen. Bedankt voor wat je voor onze vereniging hebt gedaan. Je zult
altijd bij ons blijven!
Lambert van der Ven, voorzitter, 11 maart 2016
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Adri Verhoeven nieuwe dirigent van harmonieorkest
Het bestuur van harmonie Sint Servaes heeft in haar vergadering van dinsdag 8 maart jl. de
voordracht door de selectiecommissie van harmonie Sint Servaes en daarmee ook de
gelopen procedure beoordeeld en akkoord bevonden. Het dagelijks bestuur van de
harmonie heeft woensdag 9 en donderdag 10 maart in overleg met de kandidaat de
arbeidsvoorwaarden afgerond. Dit heeft geleid tot de benoeming van Adri Verhoeven (55
jaar) uit Boxtel als nieuwe dirigent van het harmonieorkest. Hier zijn wij zeer blij mee!
Namens de selectiecommissie heeft Mandy Verhoeven
donderdagavond bij aanvang van de wekelijkse
repetitie de aanwezige leden van het harmonieorkest
geïnformeerd. De benoemde dirigent had bij de leden
van het harmonieorkest indruk gemaakt tijdens de
proefrepetitie, getuige de positieve beoordeling van
94% van de aanwezige leden. Ook de schriftelijke
reflecties van de leden ondersteunden de unanieme
keuze van de selectiecommissie voor deze dirigent.
In zijn eerste reacties heeft Adri laten weten zeer
enthousiast te zijn, dat de keuze op hem is gevallen. Hij wil spoedig aan de slag om het
harmonieorkest voor te bereiden op het optreden tijdens het Lieverlee Festival met Pater
Moeskroen. Naar verwachting zal dit medio april het geval zijn. Op het concert Friends for
life willen wij Adri voorstellen aan de aanwezigen bij het concert. Tot die tijd zullen we Adri
vragen zich via de nieuwsbrief aan ons voor te stellen. Komende zondag worden nadere
afspraken met Adri gemaakt.
Langs deze weg spreekt het bestuur woorden van dank uit aan de selectiecommissie,
bestaande uit Hetty Smulders, Arian Deckers, Stephanie Boeijen, Paul Verhoeven, Loes
Vermeltfoort en Mandy Verhoeven, voor de zorgvuldige selectie en de voordracht. Adri zal
een proefperiode ingaan tot 1 augustus 2016. In de proefperiode zal de selectiecommissie
nog om advies worden gevraagd voordat we een besluit nemen over het vervolg.
We zien in vertrouwen uit naar op een prima samenwerking met onze nieuwe dirigent Adri
Verhoeven en wensen hem veel plezier en succes in onze vereniging!

Algemene Leden Vergadering 24 maart – reminder
Op donderdag 24 maart is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Dit jaar is
het een bijzondere ALV omdat we met alle leden én de ouders/verzorgers van kinderen jonger dan
16 jaar willen spreken over de toekomst van de vereniging. Daarbij kan niemand gemist worden! De
komende week ontvang je de agenda van de ALV.
De vergadering begint om 21.00 uur in de
Muziekfabriek en duurt tot 22.30 uur. Daarna kan
er nog wat gedronken worden in de Pater Noster
om de ideeën uit de vergadering verder te
bespreken.

5

Gezocht… taartenbakkers - reminder
We hebben het idee om tijdens het concert “Friends for
live” op zondag 3 april een taartenbuffet te presenteren.
Daarvoor doen we een beroep aan alle hobby- en
beroepsbakkers onder ons om een taart te bakken en deze
kosteloos ter beschikking te stellen, zodat ons publiek bij de
koffie een keuze kan maken uit het taartenbuffet tegen
betaling.
Wie het leuk lijkt om een taart te bakken kan zich opgeven
bij Els Verdonk via lverdonk@ziggo.nl
De muziekcommissie

Spots en trussen voor De Muziekfabriek
De beheercommissie van De Muziekfabriek heeft onlangs een voorstel bij het bestuur ingediend voor
enkele aanpassingen aan onze verenigingsruimte, waardoor het nog functioneler zal gaan worden. Zo
is er gevraagd om een mooi zwart gordijn aan één zijde, waardoor er meer ‘rust’ achter de
muzikanten ontstaat bij concerten en optredens. Verder een aanvulling van het serviesgoed voor
concerten, het inkopen van extra kapstokken, het aanpassen van bartafels en het uitbouwen van een
bar in de grote zaal voor bijzondere concerten en het aanpassen van het toilet voor mindervaliden.
Daarnaast waren er verzoeken voor een goede geluidsinstallatie en een lichtinstallatie. Het bestuur
heeft een accoord gegeven voor een budget, waarmee de nodige aanpassingen kunnen worden
gedaan.
In de totstandkoming van het voorstel werden we blij verrast door Gerard Gabriëls. Hij heeft geheel
belangenloos de trussen met de spots, die al langere tijd in de Muziekfabriek hangen, geschonken
aan onze vereniging. Het bestuur wil ook langs deze weg Gerard bedanken voor deze mooie geste.
Heel erg bedankt!

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

Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl
Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.
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