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Datum: 

27-05-2021 
 

 
Save the Date: Algemene Ledenvergadering 15 juli 2021 
We brengen jullie graag op de hoogte dat het bestuur een nieuwe datum heeft geprikt voor de 
Algemene Ledenvergadering: donderdag 15 juli 2021 om 20:00 uur. De coronamaatregelen 
worden langzaamaan versoepeld; ook ten aanzien van het openstellen van De Muziekfabriek. We 
rekenen er dan ook op dat we tegen die tijd live een vergadering kunnen houden in De 
Muziekfabriek.  
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering blikken 
we samen terug op het jaar 2020; misschien wel 
één van de meest bijzondere jaren uit onze 
verenigingsgeschiedenis. Een jaar waarin we 
eigenlijk groots ons 90-jarig jubileum hadden 
moeten vieren. Ook kijken we vooruit; zo zal o.a. 
de nieuwe begroting worden gepresenteerd. 
Verder nemen we afscheid van Ellen Pouwels en 

Maurice Bissels als bestuurslid en zullen Suzanne Verstegen en Desie Verhoeven zich verkiesbaar 
stellen. Mocht je op voorhand al vragen/agendapunten hebben voor de Algemene 
Ledenvergadering, maak die dan kenbaar door te mailen naar Myrtille Verhagen via 
secretaris@muziekverenigingservaes.nl.  
 
Deze Algemene Ledenvergadering zal tevens het slot zijn van het muziekjaar 2020-2021. Hopelijk 
kunnen we aan het eind van de vergadering samen het glas heffen om in verbondenheid het 
bijzondere jaar af te sluiten en vol goede moed vooruit te kijken naar het muziekjaar 2021-2022.  

 
Wie nomineer jij voor De Pluim 2020?  
Vorig jaar is er geen Pluim 2019 uitgereikt. Is er deze keer wel een Pluim om uit te reiken? Graag 
nodigen we jullie weer uit om een nominatie voor De Pluim 2020 in te dienen. Wie verdient 
volgens jou een extra blijk van waardering voor zijn/haar inzet voor de verenging? Onderbouwde 
nominaties kunnen tot en met zondag 20 juni a.s. worden gestuurd naar Myrtille Verhagen via 
secretaris@muziekverenigingservaes.nl. De Pluim zal tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 
juli wordt uitgereikt.  

 
Muzieklessen in coronatijd: in kijkje in de keuken 
Veel muzieklessen zijn in coronatijd online doorgegaan. We vroegen een aantal leerlingen naar 
hun ervaring van deze online lessen. Hieronder lees je de verhalen van Mirthe en Iris van 
Laarhoven van de blokfluitklas, Casper Konings die melodisch slagwerk speelt en Maartje van den 
Bergh-van Venrooij met haar saxofoon. 
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Mirthe en Iris van Laarhoven (blokfluit) 
Hallo, Wij zijn Mirthe en Iris en zijn in november 2020 begonnen met 
blokfluit les. Na een paar lessen mochten we al niet meer blokfluiten. 
Maar toen heeft Arian leuke raadsels en opdrachten naar ons 
doorgestuurd, zodat we thuis konden oefenen. Als we thuis aan het 
oefenen waren moest mama of papa een filmpje maken en deze 
doorsturen naar Arian. Hij kon zo zeggen wat er goed ging en niet goed 
ging. Dan konden we thuis nog een keer oefenen. Kijken of het nu wel 
goed ging. Nu mogen we gelukkig weer met zijn alle blokfluiten. Dit is 
veel gezelliger dan alleen thuis. 
Groetjes, Mirthe en Iris 
 

Casper Konings (melodisch slagwerk) 
Hoi, mijn naam is Casper Konings, inmiddels 13 jaar 
oud en van kleins af aan fan van de harmonie. Ik heb 
een tijdje gitaarles gehad, ik vond dat leuk maar wel 
lastig dus daar ben ik mee gestopt. Als jongentje van 5 
heb ik bij vrienden als eens op een hele mooie 
“marimba” gespeeld dus toen er melodisch slagwerk 
kwam, wilde ik dat wel graag gaan doen. Ik vind het 
melodisch slagwerk leuk omdat je meteen hoort of 
dat je het wel of niet goed doet. Muziekles online was 
wel te doen maar gewoon in real life is wel fijner, vind 
ik persoonlijk, omdat je dan betere communicatie hebt en samen kunt spelen. En natuurlijk omdat 
je dan ook lekkere spekkies krijgt van Paul.  
 
Maartje van den Bergh - van Venrooij (saxofoon) 
Hoi, ik ben Maartje en sinds afgelopen zomer ben ik vol goede moed begonnen met mijn eerste 
muziekles voor de alt saxofoon. Omdat ik als percussie nooit bladmuziek had, kon ik ook nog geen 
noot lezen, dus een hele uitdaging. Na een proefles ging ik trouw iedere week na de Phoenix voor 
mijn muzieklessen en begon ik langzaam de eerste noten onder de knie te krijgen en was al snel 

bezig met sinterklaas en kerstmuziek. Helaas na een aantal weken 
was het niet meer mogelijk om live les te volgen. En toen gingen we 
over op digitaal les en wel via WhatsApp video bellen.  
 
Dit was in het begin enorm wennen. Zowel voor mij als mijn leraar 
Jo was dit een geheel nieuw fenomeen. Ik had nog nooit via 
WhatsApp beeldbellen gewerkt. Dus in het begin sta je naar een 
plafond of vloer te staren of een muziekstandaard die door het 
gewicht naar beneden zakt.  Maar gedurende de weken ging het 
steeds beter met de verbinding en de manier van lesgeven.  Het 
bleek dat de onlinelessen toch wel een uitkomst waren. Mijn 
muzieklessen konden gestaagd verder gaan maar zo makkelijk als 
de live les is het toch niet. Je mist de ondersteuning van je leraar 
die bijvoorbeeld geen begeleiding meer kan geven op de piano of 
muziek stukken met je meespeelt. Hoe maakt je aan je leraar 
duidelijk dat er allemaal rare tekens op je muziekblad staan die je 
niet begrijpt.  
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Maar ook dingen zoals welke kleppen moet ik indrukken om bepaalde 
noten uit de altsax te krijgen en dan sta je een partij onhandige te 
klote voor een minischerm op je telefoon en dan maar hopen dat je 
leraar kan zien of je de juiste kleppen hebt of welk nieuw 
muziekteken jij precies bedoeld. Ik heb de altsaxofoon al geregeld in 
de wilgen willen hangen. Omdat ik op bepaalde vlakken niet meer 
vooruitkwam maar gelukkig waren Eddy en Ellen er om mij een 
helpende hand te bieden als ik er echt niet meer uitkwam.  
 
Voordeel van het online lessen is wel dat je niet telkens je saxofoon in 
en uit elkaar hoeft te halen, geen gesjouw met je muziekkoffer, geen 
reistijd. Dit zal ik straks wel weer gaan missen. Ik had deze ervaring 
met de onlinelessen echt niet willen missen. Waarschijnlijk beginnen 
binnenkort de live lessen weer, waar ik echt aan toe ben en ga ik met 
mijn muziekkoffer weer richting de Phoenix. Wie weet zien jullie mij 
volgend jaar wel met mijn muziekkoffertje in de muziekfabriek. 
 
Veel muziekgroetjes,  
Maartje van den Bergh - van Venrooij                   
 

We mogen weer, tips om je instrument te onderhouden! 

Met de huidige versoepelingen mag er weer gemusiceerd worden in groepsverband en dat is 
prachtig nieuws! Wil jij goed voorbereid starten met je (eerste) les of repetitie? Lees dan onze 4 
tips voor een goed en schoon instrument. Heb je vragen over of problemen met je instrument? 
Neem dan contact op met bestuurslid Fred Verkuijlen: faamverkuijlen@gmail.com of 06-
46442296. 
 
Koperblazers:  
1) Controleer of alle pompen loszitten. Zitten ze vast? Gebruik a.u.b. niet te veel kracht; de kans 

groot dat je meer schade aanricht. 
2) Maak je instrument en mondstuk schoon voor zover dat mogelijk is. Spoel de pompen en 

hoofdstempomp door met water. 
3) Controleer je ventielen/cilinders. Lopen ze stroef? Probeer een paar druppels ventielolie. 

Tikken ze? Mogelijk is het vilt hard geworden. 
4) Speel tenslotte wat liedjes en volledige toonladders. Controleer of je alle noten nog kunt 

halen. 
 
Houtblazers: 
1) Maak je instrument schoon voor zover mogelijk, maar kijk uit voor de afstelling van je kleppen. 
2) Controleer of alle kleppen goed opengaan en sluiten. Is dit niet het geval, neem dan contact 

op met Fred Verkuijlen zodat je instrument gerepareerd kan worden. 
3) Druk alle toetsen een paar keer in en luister of je rammels en/of tikjes hoort. Het kan zijn dat 

er kurk of vilt hard is geworden of verdwenen of dat je assen droog zijn. 
4) Speel tenslotte wat liedjes en volledige toonladders. Controleer of je alle noten nog kunt 

halen. 
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Koninklijke onderscheiding Tonn van de Veerdonk 

Op maandag 26 april 2021 is dirigent van onze slagwerkinstructeur Tonn 
van de Veerdonk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De 
voordracht voor een onderscheiding is gedaan door Muziekvereniging TOG 
uit Berlicum en vele scholen en verenigingen in de regio. Op de website van 
Muziekvereniging TOG staat een bericht waarin je kunt lezen waarom Tonn 
het lintje heeft verdiend: https://www.muziekverenigingtog.nl/koninklijke-
erkenning-voor-tonn-van-de-veerdonk/.  
 
Wij zijn natuurlijk ook super trots op ‘onze Tonn’ en hebben hem met de 
jeugdleden verrast op donderdag 29 april met een kleine serenade, een 
presentje en zelfgemaakte taartjes gemaakt door Maurice Bissels. Tonn, via 
deze weg nogmaals gefeliciteerd en we hopen nog vele jaren met je samen te mogen werken! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Online quizavond A-selectie slagwerkgroep 

Op 3 mei jl. heeft de slagwerkgroep online een quizavond 
gehouden. Vanwege de maatregelen omtrent COVID-19 
hadden zij elkaar al geruime tijd niet gezien of gesproken 
en dus vonden Desie Verhoeven en Els Jacobs het weer 
tijd om iets te ondernemen. Els had een leuke quiz in 
elkaar gezet en via een teams meeting werd deze online 
gehouden. Er waren zes rondes met in iedere ronde 
ongeveer tien vragen.  
 
De rondes bestonden uit algemene vragen, waar of niet 
waar?, wat is het?, wie is het?, raad het woord en raad het lied. Desie zorgde ervoor dat de 

ingezonden antwoorden werden nagekeken en de 
punten werden verdeeld en terwijl de rest moest 
wachten zorgde Tonn voor een muzikale invullen in zijn 
studio. Bart en Thijs zorgde ook voor vermaak want zij 
konden achtergronden aanpassen in hun beeld, zodat 
ook ineens Maurice langs Bart en Thijs zat, haha! Na de 
laatste ronde werden de punten opgeteld en kwam Tonn 
als winnaar naar voren. Het was een gezellige avond en 
we kijken er naar uit om weer samen muziek te gaan 
maken! 

 
 

Heb je n.a.v. deze nieuwsbrief tips, andere nieuwsitems, vragen of opmerkingen? Neem contact op 
met Myrtille Verhagen-Timmers: 06-21633503 of secretaris@muziekverenigingservaes.nl. 
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