
 

4 januari 2013 

 

Voorwoord van de voorzitter 
Allereerst natuurlijk allemaal de allerbeste 

wensen voor het nieuwe jaar 2013. Dat al je 

verwachtingen mogen uitkomen, maar dat je ook 

nog dromen mag blijven houden!  

Dat 2013 een mooi muzikaal jaar mag worden 

voor al onze orkesten, maar ook voor alle 

individuele leerlingen en hun families.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief enkele korte mededelingen, maar bovenal enkele vragen. Graag jullie 

aandacht en medewerking hiervoor. 

 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 

 

 

Bestuursmededelingen  
Teeravond 19 januari 2013  
Op zaterdag 19 januari a.s. vindt weer onze jaarlijkse teeravond plaats. Enkele 

nieuwsbrieven geleden heb je hier al de informatie over kunnen vinden. De avond begint 

om 19.00 uur met een Heilige Mis in de Sint Servatiuskerk, opgeluisterd door het 

harmonie-orkest. Vanaf 20.30 uur wordt er in zaal de Toren gefeest. Hierbij zijn alle 

leden van 16 jaar en ouder van harte welkom, met hun partner. De kosten bedragen € 

7,50 per persoon. 

 

Tijdens de avond zullen we twee van onze leden in het zonnetje zetten. Peggie Peters – 

Doorenbosch en Mandy Verhoeven – van Beekveld zijn dit jaar 25 jaar lid van onze 

vereniging. Tijdens de avond zullen zij door onze voorzitter worden toegesproken en 

zullen ze de bijbehorende speld en oorkonde ontvangen.  

 

We hopen veel leden op deze avond te mogen begroeten om hen te feliciteren met hun 

zilveren muziekjubileum. Daarnaast is er een gezellige avond met een drankje, een hapje 

en veel gelegenheid om lekker te swingen. 
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Bijeenkomst financiële commissie  
Afgelopen week is de financiële 

commissie bij elkaar geweest. 

Deze commissie, die is ontstaan 

uit de Algemene 

Ledenvergadering van vorig jaar, 

heeft zich het hoofd gebogen 

over activiteiten en acties om 

onze vereniging financieel 

sterker te maken. Tijdens de 

Algemene Ledenvergadering van 

11 april zal de commissie verslag 

doen van haar bevindingen.  

 

Voor dit moment zijn we op zoek naar enkele leden, die met ons mee willen denken om 

twee initiatieven verder uit te werken, zodat we deze bij de Algemene 

Ledenvergadering kunnen presenteren. 

 

IDEE 1 – alternatieve donateursactie: 
We willen de jaarlijkse donateursactie anders vorm geven. We willen door het jaar heen 

mensen financieel voor ons winnen bij activiteiten van de verenigingen (b.v. concerten, 

aubades, serenades etc.) Er leven basisideeën om dit verder uit te werken (“Geef ons de 

Vijf!”), maar hiervoor zoeken we twee of drie personen, die dit de komende periode 

verder willen uitwerken. De commissie bestaat al uit Gerard Barten en Lambert van der 

Ven. Wie wil zich verder hiervoor sterk maken?? Je kunt je belangstelling bij de twee 

bovenstaande personen melden of een berichtje mailen naar voorzitter@st-servaes.nl  

 

IDEE 2 – aanvullende sponsoractiviteiten:  
We willen onderzoeken of we naast de huidige structuur met Vrienden van onze 

harmonie een andere pakket kunnen aanbieden in de vorm van een stukje sponsoring aan 

de vereniging, b.v. middels het plaatsen van logo’s op onze site of extra priviléges bij 

concerten e.d. We willen dit idee ook verder uitwerken naar een mooie presentatieflyer. 

De commissie bestaat al uit Willy van der Steijn en Lambert van der Ven. Wie wil hier 

de komende maanden verder over mee denken met ons. Meld je bij bovenstaande 

personen of stuur een berichtje naar voorzitter@st-servaes.nl  

 

Langs deze weg willen we de commissie alvast bedanken voor hun extra inzet. In de 

commissie hebben de afgelopen periode Gerard Barten, Piet van de Ven, Jan van 

Gerwen, Willy van der Steijn en Frans Jacobs met ons meegedacht.  
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Voorbereidingen Bernhezer Solistenconcours  
Je hebt er mogelijk al over gelezen: Het 

Bernhezer Solistenconcours. Op zondag 21 april 

kunnen uit elke dorpskern van Bernheze drie 

solisten deelnemen aan een concours, waarbij 

uiteindelijk één prijswinnaar tevoorschijn gaat 

komen. Een deskundige jury, bestaande uit 

dirigenten van onze eigen orkesten, zullen de 

optredens beoordelen. Tijdens de 

voorspeelmiddag kun je je als muzikant van onze 

vereniging kwalificeren voor dit evenement. 

 

Het is de bedoeling dat het Bernhezer Solistenconcours door Bernheze gaat reizen. De 

organisatie is dit jaar in handen van ONZE vereniging en daarom vindt het evenement 

ook plaats in Dinther. De organisatie is in de vertrouwde handen van twee bekenden uit 

onze eigen Voorspeelmiddag-commissie Martje van den Broek en Peggie Peters. Samen 

met voorzitter Lambert van der Ven vormen zij de commissie. Dames, ook langs deze 

weg bedankt voor jullie medewerking! 

 

Houdt zondag 21 april a.s. vrij in je agenda. Tussen 11.00 en 13.00 uur zullen de beste 

solisten van Bernheze voor je optreden in het Cultureel Centrum. De entree is gratis!  

 

 

Vrijdag voor Carnaval met de Prins mee naar het basisonderwijs 
Hieronder een oproep van Mara Mulders 

voor het basisschoolcarnaval. 

 

Beste muzikanten, 

 

Om de Stichting Carnaval wat werk uit 

handen te nemen wil ik de organisatie 

van schoolcarnaval weer op me nemen. 

Welke muzikanten willen op vrijdag 08-

02-2013 de Prins en zijn gevolg de hele dag muzikaal ondersteunen tijdens hun 

toer langs de scholen van HDL. 

Voor een natje en een droogje wordt (weet ik uit ervaring) héél goed gezorgd. 

Gezelligheid staat voorop, maar dank zij de muziek wordt de schooljeugd wel in 

de juiste carnavalsstemming gebracht.John vd Voort wil de muzikale leiding weer 

op zich nemen. Willen jullie aan jullie leden vragen of ze vóór  zaterdag 26-01-

2013 iets laten weten, zodat ik op tijd de organisatie rond kan maken.  

Weten jullie nog andere muzikanten die hier graag bij willen zijn, laat die dan 

even contact met mij opnemen.  
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Hopelijk komen er veel aanmeldingen, dan wordt het weer een fantastische dag!! 

Je kunt je rechtstreeks bij mij aanmelden. 

         

Muzikale groeten, 

Mara Smulders 

Ant. Coolenstraat 8 

5473 AZ Heeswijk 

Tel. 0413-292169 

E-mailadres: Peter-Mara@home.nl 
 

 

Op weg naar ‘Rock ‘n Roll-Friday’  
Gisteren repeteerde het harmonie-orkest in aangepaste opstelling, vanwege het op 

handen zijnde Rock ’n Roll concert. Nog iets meer dan twee maanden…. 

 

 
 

Bezoek ook onze website www.st-servaes.nl  

 
Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl 

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 
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