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28 februari 2014 

 

 

 

Agenda - reminder 
20 maart 2014   Algemene Ledenvergadering in de drukkerij  21.00 uur 
10 april 2014   Slotmanifestatie Windkracht 6 aula Bernhove  18.30 uur 
12 april 2014   Oud ijzer actie      09.00 uur  
 

Voorwoord van de voorzitter 
Aan de vooravond van de Algemene Ledenvergadering stuur ik u een 
nieuwe Servaesnieuws. Morgen om 21.00 uur houden we voor het eerst in 
onze eigen locatie de ledenvergadering. We zullen jullie informeren over 
de ontwikkelingen rondom onze nieuwe locatie. Ook zal de nieuwe naam 
voor het verenigingsgebouw bekend worden gemaakt. Natuurlijk reiken we 
de pluim over 2013 uit en zal er dit jaar verteld worden over het bijzondere 
initiatief 24 uur HaDee in 24 minuten. Ik hopen velen van jullie morgenavond te mogen ontmoeten.  

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 
 

Wat een prachtig Boerenbruidspaar! 
Op dinsdag 4 maart vond de boerenbruiloft plaats in 
zorgcentrum Laverhof. Wim en Maria Smits waren het 
gelukkige stel wat dit jaar in de onécht werd 
verbonden. En dat ze al de nodige jaren huwelijks 
ervaring hebben, ook met boerenbruiloften, liet het 
stralende stel de gehele middag zien. De plechtigheid, 
de receptie en het feestje na afloop in de Tuinzaal 
lieten ze zich zeer welgevallen. Namens alle leden 
leverden wij ook onze persoonlijke en financiële 
bijdrage, zodat onlangs het prachtige eindbedrag van 
meer dan € 1000,- bekend kon worden gemaakt voor 
de stichting ALS. 
 
Wim en Maria, van harte proficiat!  
 
 

Goede prestaties van slagwerkers tijdens 
regiowedstrijd 
Op zaterdag 15 maart werden in Berlicum plaatsingswedstrijden gehouden voor de Brabantse 
Kampioenschappen. Thomas van der Ven en Desie Verhoeven debuteerden…….als duo natuurlijk. 
Beiden hebben jarenlang als solist meegedaan, maar dit jaar deden ze mee als duo. Met het nummer 
‘On the Edge’ van Frank Rademakers leverden ze een prestatie, die ze zelf voor verbetering vatbaar 
achten. Die kans krijgen ze ook, met 85 punten behaalden ze een eerste prijs en kwalificeerden zij 
zich voor het Brabants kampioenschap op zaterdag 24 mei a.s. in Berlicum.  
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Bart Pouwels scoorde heel wat beter. In de eerste divisie speelde hij als laatste Rapid Movements 
van Maarten Mols. De jury was onder de indruk van het optreden getuige de 90 punten met lof van 
de jury. Voor de eerste prijs was het echter niet voldoende. Twee slagwerkers staken hem voorbij 
met 91 en 92 punten. Ook Bart gaat onze vereniging vertegenwoordigen bij het Brabants 
Kampioenschap op 24 mei a.s.  
 

   
 
Proficiat met deze mooie resultaten! Veel succes met de voorbereidingen voor het Brabants 
Kampioenschap de komende maanden. 
 

Dwarsfluitconcert bij boekhandel Bek 
Onze dwarsfluitdocent Leonie Clahsen neemt regelmatig onverwachte, maar leuk initiatieven. 
Afgelopen zondag motiveerde ze haar leerlingen om bij boekhandel Bek, tijdens een gewone open 
zondag, in de winkel een concertje te verzorgen. De dames Susan van den Broek, Eke Bogstra en 
Anouk van der Ven kregen veel bekijks in de winkel. Het motiveert de meiden enorm om zo een extra 
stapje te zetten. Over enkele weken is er op de Noordkade weer een happening, waar de meiden 
meedoen aan een manifestatie rond ‘de Gouden Eeuw’.  
 

   
 

Windkracht 6 van start 
Vorige week zijn we weer gestart met het project Windkracht 6. Op de basisscholen St.Albertus, de 
Bolderik, het Mozaïek en ’t Palet worden door onze begeleiders Angela van der Wijst, Peggie Peters 
en Peter Smulders lessen gegeven rond blaasinstrumenten. Tonn van de Veerdonk is weer ingezet 
voor de slagwerkactiviteiten.  
Ook de komende weken worden de lessen verzorgd in groep 5 van de vier basisscholen. Uiteindelijk 
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leidt dit tot een slotmanifestatie op donderdag 10 april a.s. in de aula van het gymnasium Bernrode. 
Hier komen alle betrokken leerlingen met de opleidingsorkesten van fanfare Sint Willibrord en 
harmonie Sint Servaes, maar ook beide slagwerkgroepen onder leiding van Wim van Zutphen en 
Tonn van de Veerdonk samen om in een programma van een uur al het geleerde ten gehore te 
brengen.  
We hopen dat het project Windkracht 6 weer veel kinderen aanzet om een muziekopleiding bij een 
van onze verenigingen te volgen. We staan klaar om hen  te ontvangen! 
 

 
 

 

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. 

http://www.st-servaes.nl/
mailto:ven.lambert@hetnet.nl

