
Agenda - reminder 

12 december 2013  Uitreiking Coöperatief Dividend

19 december 2013   Harmonierepetitie in drukkerij

24 december 2013   Opluistering Gezinsviering 

26 december 2013   Opluistering H.Mis harmonieorkest

 

 

Voorwoord van de voorzitter

Afgelopen donderdag waren er geen repetities, maar is deze week volop 

activiteit geweest in de vereniging.

nieuwe verenigingsonderkomen en vorderen de aanpassingen al redelij

goed. We hebben al positieve berichten op financi

Stichting Het Geleer, de Vrienden van harmonie S

fonds en het Oranjefonds. Deze vrijdag kregen we een po

het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Dividend komende donderdag in Geffen.

vereniging gaan een tiental leden mee naar de uitreiking, waaronder de f

projectleider en bestuursleden. W

maken. Vanuit Geffen zal er een directe verbinding zijn met de beide repetitieruimtes.

wordt de uitslag verwacht. Nog een spannend weekje dus, waarna we ons gaan

Kerstfeest. 

 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

 

Harmonie werkt mee aan 70 jaar Bevrijding HaDee

17 september 1944 is een belangrijke dag in de geschiedenis van Heeswijk

de dag dat Amerikaanse parachutisten

het begin van de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Volgend jaar september is dat dus 70 jaar 

geleden. Dit biedt de gelegenheid om nadrukkelijk bij onze geschiedenis en vrijheidbij stil te sta

De afgelopen maanden is er in het dorp het initiatief on

verenigingen en organisaties uit HDL samen op te pakken. Het gaat daarbij om HERDENKEN, 

HERBELEVEN en VIEREN. In de week van vrijdag 12 september 2012 t/m zo

zullen er in het dorp allerlei activiteiten georganiseerd worden. 

  

Wij als Harmonie Sint Servaes steunen dit initiatief en zullen daarom een concert gaan organiseren 

dat in het teken staat van de oorlog en de bevrijding. Dit concert zal plaatsvinden op 

donderdagavond 18 september in ons nieuwe verenigingsgebouw bij de Abd

muziekcommissie hebben bewust gekozen om het concert tijdens een repetitieavond van het 

harmonieorkest te plannen, omdat het

activiteiten/evenementen in de regio (o.a. optoc

een basecamp te Veghel). Het idee is om het concert zo in te delen dat het programma ons 
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Uitreiking Coöperatief Dividend 

Harmonierepetitie in drukkerij 

Opluistering Gezinsviering opleidingsorkest 19.00 uur

Opluistering H.Mis harmonieorkest  10.30 uur

Voorwoord van de voorzitter 

erdag waren er geen repetities, maar is deze week volop 

activiteit geweest in de vereniging. Afgelopen week is hard gewerkt in het 

nieuwe verenigingsonderkomen en vorderen de aanpassingen al redelijk 

We hebben al positieve berichten op financiële ondersteuning vanuit 

nden van harmonie Sint Servaes, het VSB-

Deze vrijdag kregen we een positief bericht van 

het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het wachten is nu op de bekendmaking van het Co

Dividend komende donderdag in Geffen. Het belooft een spannende avond te worden. Vanuit onze 

vereniging gaan een tiental leden mee naar de uitreiking, waaronder de financiële com

We zullen nog enkele klussers vragen om ons delegatie compleet te 

anuit Geffen zal er een directe verbinding zijn met de beide repetitieruimtes.

wordt de uitslag verwacht. Nog een spannend weekje dus, waarna we ons gaan voorbereiden op het 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 

Harmonie werkt mee aan 70 jaar Bevrijding HaDee 

17 september 1944 is een belangrijke dag in de geschiedenis van Heeswijk-Dinther

de dag dat Amerikaanse parachutisten met de Operatie Market Garden in Heeswijk landden. Dat was 

het begin van de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Volgend jaar september is dat dus 70 jaar 

geleden. Dit biedt de gelegenheid om nadrukkelijk bij onze geschiedenis en vrijheidbij stil te sta

De afgelopen maanden is er in het dorp het initiatief ontstaan om dit gezamenlijk met allerlei 

verenigingen en organisaties uit HDL samen op te pakken. Het gaat daarbij om HERDENKEN, 

HERBELEVEN en VIEREN. In de week van vrijdag 12 september 2012 t/m zondag 21 september 2014 

zullen er in het dorp allerlei activiteiten georganiseerd worden.  

Wij als Harmonie Sint Servaes steunen dit initiatief en zullen daarom een concert gaan organiseren 

dat in het teken staat van de oorlog en de bevrijding. Dit concert zal plaatsvinden op 

donderdagavond 18 september in ons nieuwe verenigingsgebouw bij de Abdij. Het bestuur en de 

muziekcommissie hebben bewust gekozen om het concert tijdens een repetitieavond van het 

harmonieorkest te plannen, omdat het de verwachting is dat de weekenden al vol zitten met diverse 

activiteiten/evenementen in de regio (o.a. optochten over de route van Operatie Market Garden en 

basecamp te Veghel). Het idee is om het concert zo in te delen dat het programma ons 
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meeneemt naar de donkere dagen van de oorlog en naar de kleurrijke, vrolijke dagen van vrede en 

feest. Dit kan mogelijk met filmbeelden en archiefbeelden ondersteund worden. Het concert zal een 

mooie samenwerking worden van diverse geledingen van onze vereniging, namelijk het 

opleidingsorkest, het harmonieorkest en de slagwerkgroepen. Omdat we tegen die tijd bij de Abdij 

zijn gehuisvestigd, willen we graag samenwerken met de Norbertijnen van de Abdij. We denken aan 

een expositie: “Hoe leefden de Norbertijnen ten tijde van de oorlog?” Voor de organisatie van dit 

concert kunnen wij nog wat hulp gebruiken. Als je graag mee wil denken over dit concert, meld je 

dan aan bij Els Verdonk: lverdonk@hetnet.nl. 

 

Worstenbroodjes Tweede Kerstdag 

Op zondag 26 december speelt ons harmonieorkest tijdens een viering om 10.30 uur in de Sint-

Servatiuskerk. Aansluitend zijn alle leden van onze vereniging (en hun partners) door het 

kerkbestuur uitgenodigd voor het drinken van een kop koffie en het eten van een worstenbroodje in 

het Cultureel Centrum Servaes. We hopen dat veel leden hier gebruik van maken.  

 

Trompetdag op het Utrechts Conservatorium 

Zaterdag 25 januari a.s. organiseert het Utrechts Conservatorium wederom de jaarlijkse trompetdag 

aan de Mariaplaats 28 in Utrecht. Deze wordt georganiseerd voor iedereen die trompetspelen 

serieus neemt en voor echt alle leeftijden. 

 

Van 10.30-12.30 wordt er instructie gegeven over blaastechniek, met o.a. een warming-up o.l.v. Roy 

Poper. Centraal staat de methodiek van de wereldberoemde  trompetpedagoog James Stamp. Voor 

meer info over James Stamp zie http://www.malcolmmcnab.com/jimmystamp/ 

Uitgangspunt is je deze dag te helpen efficiënter te leren spelen, waardoor je meer vooruitgang kunt 

maken. Studiemateriaal wordt op 25 januari uitgedeeld.  

 

Om 12.30 pauzeren we een uurtje, waarna rond 13.30 er gelegenheid is onder begeleiding van een 

professionele pianist een keuzewerk voor te spelen en hierbij persoonlijke coaching te ontvangen. 

Tevens zullen enkele hoofdvakstudenten van het conservatorium een solostuk spelen, o.a. het 

trompetconcert van Andre Jollivet en zal het trompetensemble van het conservatorium te 

beluisteren zijn. 

De dag eindigt om 16.00 uur en staat onder leiding van twee studenten van James Stamp, namelijk 

Arto Hoornweg, trompettist in het Rotterdams Philharmonisch Orkest en hoofdvakdocent trompet 

aan het Utrechts Conservatorium, alsmede Roy Poper, trompettist uit Los Angeles en hoofdvak 

docent aan het Oberlin Conservatory in de Verenigde Staten. http://new.oberlin.edu/office/summer-

programs/trumpet-workshop/faculty.dot 

Omdat we ook veel klassikaal zullen werken is het belangrijk dat iedereen zijn trompet meeneemt. 

Wees gerust, niemand hoeft alleen (voor) te spelen als hij/zij dat niet wil. 

 

De kosten voor deze unieke dag bedragen € 10,- die je betaalt bij aanvang op zaterdagmorgen. 

Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk  19 januari en geschiedt door een email te sturen naar: 

arto.hoornweg@muziek.hku.nl , vermeld daarin tevens of je ‘s middags wilt voorspelen en met welk stuk.  

Met vriendelijke groet, Arto Hoornweg. 

 

Meer foto’s van verenigingsactiviteiten zien?? 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl  

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

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 


