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5 juli 2014 

 

 

 

Agenda - reminder 
6 juli 2014   Zomeravondconcert     19.00 uur 
10 juli 2014   Laatste repetitie (afsluiting in De Muziekfabriek) 21.00 uur 
25 augustus 2014  Eerste repetitie B-selectie slagwerk   19.30 uur 
25 augustus 2014  Eerste repetitie A-selectieslagwerk   20.30 uur 
28 augustus 2014  Eerste repetitie harmonieorkest   20.00 uur 
29 augustus 2014  Eerste repetitie opleidingsorkest   18.30 uur 
1 september 2014  Pasuur uniformen     19.30 uur 
5 september 2014  Ouderavond jeugdleden in De Muziekfabriek  18.45 uur 
Leden van opstap-orkest en C-selectie slagwerk krijgen persoonlijk bericht. 
 

Voorwoord van de voorzitter 
We kijken weer terug op een zeer bijzondere en succesvolle periode. In 
deze Servaesnieuws kijken we terug op de Open Dag op zondag 22 juni, 
met een bijzonder grote opkomst van belangstellenden. Daarnaast de twee 
Nederlandse kampioenen Desie en Thomas, die afgelopen zaterdag 
schitterden in Berlicum, waar ook Bart Pouwels met een prachtige 
prestatie helaas naast de titel greep.  
Het leidde overigens ook tot kolderieke berichtgeving in de media, waar ook Heeswijk over twee 

Nederlandse kampioenen kon berichten. 
Bijzonder was dat de foto van Desie en 
Thomas bij het verkeerde stukje 
belandde.  
Tot slot nog een woord van persoonlijke 
dank. Op zaterdag 21 juni vierden 
Dionne en ik ons zilveren 
huwelijksjubileum. De serenade die jullie 
kwamen brengen, was hoe vertrouwd 
voor ons toch, vanaf de andere kant heel 
erg bijzonder. Fijn om leiding te mogen 
geven aan zo’n fantastische club 
mensen. Dank voor jullie betrokkenheid 
en aanwezigheid. Maar ook dank voor al 
jullie persoonlijke wensen en jullie 
kaartjes. Wij hebben er enorm van 
genoten.  
 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 
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Zilveren huwelijk Lambert en Dionne 

Op zaterdag 21 juni vierden Lambert en Dionne van der Ven hun zilveren huwelijk. Om kwart voor 8 
verzorgde Harmonie Sint Servaes een serenade op straat voor zaal De Toren.  
 

   
 
Vice-voorzitter Loes Vermeltfoort sprak de voorzitter en zijn vrouw, die als slagwerker actief is in de 
A-selectie van onze slagwerkgroep, toe met mooie woorden. Na afloop werd er nog wat 
nagedronken in het café van de Toren.  
 

    
 

 Open Dag  
Op zondag 22 juni  hielden we onze open dag, om de dit jaar gerealiseerde nieuwe locatie De 
Muziekfabriek aan de gemeenschap te tonen. De laatste weken waren nog veel uren vrijwilligerstijd 
geïnvesteerd om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten. We mochten zich verheugen in een hele grote 
opkomst van geïnteresseerden. Ruim 350 mensen vonden de weg naar De Muziekfabriek.  
 

    
 
 



 

 3 

Vanaf een uur of één liep het al direct lekker met belangstellenden. Familieleden, vrienden van 
leden, ere-leden, Vrienden van Servaes, supporters, sponsoren … velen vonden de weg naar De 
Muziekfabriek achter de Abdij van Berne. Vanaf twee uur waren er diverse optredens te horen. Zo 
was de jeugdslagwerkgroep aanwezig voor een klein concertje, speelden diverse individuele 
muzikanten en kleine ensembles prachtig muziek en verzorgden de Kornuiten een aanstekelijk 
optreden.  
  

   
 
Tegen drie uur sprak voorzitter Lambert van der Ven de aanwezigen toe. Hij schetste kort het proces 
wat het afgelopen jaren heeft plaatsgehad en maakte de gezamenlijk ambitie naar gemeenschapszin 
van zowel de Abdij van Berne als harmonie Sint Servaes duidelijk.  
 

  
 
Hierna bedankte hij de sponsoren en de fondsen, die hebben bijgedragen aan het tot stand komen 
van dit prachtige verenigingsgebouw. 
Tot slot was er applaus voor de vele vrijwilligers en een prachtig lange ovatie voor projectleider Carel 
van Sleuwen. 
 
Die had even later de eer om het nieuwe logo aan de voorkant van het gebouw te onthullen. Het 
door Peter van Sleuwen ontworpen logo, naar aanleiding van de door Arian Deckers bedachte naam, 
siert voortaan de voorgevel van de voormalige drukkerij. Samen met het prachtige verenigingslogo 
van harmonie Sint Servaes is de ingang van de Muziekfabriek duidelijk herkenbaar gemaakt.  
Pastoor Joost Jansen zegende hierna De Muziekfabriek met wijwater en palmtakjes, maar niet nadat 
hij had gebeden voor het toelaten van creatieve geesten, die in harmonie samen muziek mogen 
maken. Secretaris Myrtille Verhagen ondersteunde de zegening met klarinetspel.  
 
In het vervolg van de middag waren er opnieuw enkele optredens. Bezoekers konden 
muziekinstrumenten uitproberen, mensen genoten van een heerlijk kopje koffie en thee, luisterden 
naar muziek of waren op het buitenterras, waar het goed toeven was met een drankje.  
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Harmonie Sint Servaes kijkt terug op een bijzonder geslaagde open dag. Nogmaals dank aan iedereen 
die hij een bijdrage in heeft geleverd. In het bijzonder de mensen die het afgelopen jaren zich zo 
bovengemiddeld hebben ingezet voor de vereniging!! 

 

 
 
Twee Nederlands kampioenen bij Servaes 
Afgelopen zaterdag namen drie muzikanten van harmonie Sint Servaes deel aan het Nederlands 
Kampioenschap slagwerk in Berlicum. Met een fantastisch puntentotaal van 92 punten werd Bart 
Pouwels ‘slechts’ vierde van Nederland in de hoogste divisie. Thomas van der Ven en Desie 
Verhoeven namen als duo deel in de derde divisie en werden met 90 punten wél Nederlands 
Kampioen!  
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Dat het niveau tijdens dit Nederlands kampioenschap hoog was blijkt wel uit het aantal punten wat 
nodig was om kampioen te worden. In mei kwalificeerden de drie slagwerkers van harmonie Sint 
Servaes uit Dinther zich voor het NK.  
 
Tijdens het Brabants kampioenschap haalde Bart toen 90 punten met het nummer Rapid movements 
van Maarten Mols. Hij wist vooraf al dat dát niet genoeg was tegen maar liefst acht Limburgse 
opponenten. Met 92 punten verbeterde Bart zijn prestatie van een maand geleden royaal, maar met 
94,5 punten gingen de Nederlandse titel mee naar het Limburgse Susteren. 
 

     
 
Thomas van der Ven en Desie Verhoeven speelden voor het eerst als duo, daarom schreven ze zich in 
in de derde divisie. Bij het Brabants Kampioenschap werden 87 punten behaald met het nummer On 
the Edge van Frank Rademakers. Dit was ruim voldoende voor deelname aan het NK. Ook zij 
verbeterden hun prestatie ruimschoots. Met 90 punten haalden zij hun eerste Nederlandse titel 
binnen! 
 
Van harte proficiat met dit mooie resultaat! Ook felicitatie aan het adres van onze instructeur die 
zich de afgelopen jaren heeft ingespannen om deze slagwerkers op dit niveau te brengen. Proficiat! 
 

 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl  

voor meer foto’s van diverse activiteiten. 

 
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

