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4 november 2014 

 

 

Agenda - reminder 
9 november 2014  Uitwisselingsconcert opleidingsorkest en slagwerk 

Groep met studieorkest Heesch in de Muziekfabriek 11.00 uur 
16 november 2014  Jeugdmuziekdag opleidingsorkest in  

zaal van Haandel Erp     12.30 uur 
16 november 2014  Jeugdmuziekdag slagwerkgroep B-selectie  

zaal van Haandel Erp     13.15 uur 
24 december 2014  Kerstviering Sint Servatiuskerk Dinther met 
    Opleidingsorkest     17.00 uur 
26 december 2014  Opluisteren viering 2e Kerstdag harmonieorkest 10.30 uur 
4 januari 2015   Nieuwjaarsconcert harmonieorkest in Nia Domo  
    Boekel met Eendracht Maakt Macht   11.30 uur 
 
 

Voorwoord van de voorzitter 
Afgelopen weekend hebben we met een goede presentatie onze 
vereniging neergezet bij het Jumbo Muziekfestival in Venhorst. Op 
zaterdag trad de A-selectie van de slagwerkgroep op en op zondag het 
harmonieorkest. Lees hierover verderop in deze nieuwsbrief. 
De komende twee weken is het de beurt aan de jeugd. Komende zondag 9 
november  is er een concert in de Muziekfabriek van ons opleidingsorkest, 
de B-selectie van de slagwerkgroep en het studieorkest van Fanfare Aurora uit Heesch. Dit concert 
begint om 11.00 uur. Een week later spelen zowel het opleidingsorkest als de slagwerkgroep op de 
Jeugdmuziekdag in Erp. U bent beide dagen van harte welkom om te komen genieten van onze 
jeugdorkesten. 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 
 

Dank voor de steun 
De opa en oma van Daan, Emma en Luuk Blok waren onlangs 50 jaar getrouwd. De muzikale 
serenade voor dit feestelijke jubileum werden door de kleinkinderen zelf voor hun rekening 
genomen. Daan, die in het harmonieorkest op de trombone speelt; Luuk, die als slagwerker in de C-
selectie speelt en Emma, die als klarinettiste in het opstaporkest speelt, verzorgden een prachtige 
muzikale bijdrage aan het heuglijke feest. 
De grootouders van deze drie jeugdleden waardeerden de bijdrage van hun kleinkinderen met een 
mooi financieel gebaar naar onze vereniging.  

Langs deze weg feliciteren wij de grootouders van Daan, Emma en Luuk met hun gouden huwelijk en 
danken wij hen hartelijk voor de mooie financiële ondersteuning van onze vereniging. 
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Leden gezocht voor aankleding 
Voor de aankleding van de Muziekfabriek zijn we op zoek naar één of enkele leden die het leuk 
vinden om samen foto’s te selecteren (uit het grote aanbod van de vereniging), die opgehangen 
kunnen worden in de leslokalen de overleg ruimte en de gang van de Muziekfabriek.  
Het idee is dat er foto’s worden geselecteerd, er vergrotingen worden besteld en vervolgens lijsten 
worden gekocht en deze in de lijst worden aangeleverd. Wie het leuk vindt zich hier mee bezig te 
houden kan zich melden bij voorzitter@st-servaes.nl  
 

Harmonie Frisselstein zoekt muzikanten 
Wij zijn Robin en Rik van het groot harmonie orkest van Frisselstein uit Veghel. Wij zijn leden van de 
Orkest Commissie en zijn op zoek naar inval-/extra muzikanten voor het concours in Wijchen op 30 
november 2014. We hopen dat jullie ons hiermee kunnen helpen.  
  
Hiervoor zullen zij aanwezig moeten zijn op, vanzelfsprekend, 30 november (precieze tijd nog 
onbekend, hopelijk krijgen we hier binnen één week bericht van).  
Ook vragen we of ze zo spoedig mogelijk op de maandag avond van 19.45 tot 22.00 uur aanwezig 
kunnen zijn op onze repetities.  
  
Als laatste hebben we een repetitiedag gepland staan op 9 november. De repetitiedag begint om 
10.00 uur en zal duren tot ongeveer 14.00 uur. Dit wordt een zeer leuke en leerzame ochtend 
waarop sectie repetities en een gezamenlijke repetitie zal plaatsvinden. Middag eten is hierbij 
inbegrepen. 
  
Wij zijn op zoek naar de volgende muzikanten: 

 1 trombonist; 
 1 baritonist ; 
 1 fagottist; 
 minimaal 2 klarinettisten. 

  
Ook zijn wij nog op zoek naar een pianist en een contrabassist. 
Mochten jullie connecties hebben die iets voor ons kunnen 
betekenen horen wij dit ook graag! 
  
We horen het graag wanneer een muzikanten ons bij willen 
staan op het concours. 
Robin vd Burgt:   0610832974 
Rik Driessen:   0611509019 
Annemarie Koevoets: 0649217517 
  
Hartelijk dank voor de medewerking! 

 
Oud ijzerclub 
Elke donderdagochtend gaat onze oud-ijzercommissie op pad om ijzer te verzamelen. Met een vaste 
harde kern van Gerard Barten, Willy van Langen en Piet van de Ven gaat zij op stap. Regelmatig 
worden zij bijgestaan door John Doorenbosch en Kees Kuijpers. Hiermee levert deze club een hele 
belangrijke bijdrage aan onze vereniging, zeker ook aan de financiële balans van de harmonie.  
Regelmatig gaan ze nu op dinsdag op stap om toch al het werk op een ontspannen manier te kunnen 
doen. Nu is de oud-ijzerclub op zoek naar ondersteuning, zodat ieder één keer per week kan gaan. 
Wie van de leden wil of kent mensen die aan zouden willen sluiten. Spreek een van de vaste mensen 
van de commissie aan of mail naar wvlangen@ziggo.nl Alvast heel hartelijk dank. 

mailto:voorzitter@st-servaes.nl
mailto:wvlangen@ziggo.nl
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Zeer geslaagde optredens tijdens Jumbo Muziek Festival  
Op zaterdag 1 en zondag 2 november jl. nam onze vereniging weer deel met beide orkesten aan het 
jaarlijkse Jumbo Muziek Festival. Dit jaar werd dit gehouden in gemeenschapshuis de Horst in 
Venhorst ter ere van de opening van de geweldige theaterzaal en het 50-jarig jubileum van Fanfare 
Echo der Peel uit Venhorst. 
De vrijwilligers van Echo der Peel en Eendracht Maakt Macht uit Boekel  ondersteunden dit jaar de 
organisatiecommissie via de bezielende inzet van Mark de Bie, Mirjam van Vught en Daan Vonk. 
 
Op zaterdag traden tien slagwerkorkesten op, waarbij onze slagwerkgroep dit jaar buiten 
mededingen meedeed. Als eerste nummer werd Jubilee Jam gespeeld, een nummer waarin de Snare 
en Fielddrums een prominente rol hebben en de bongo’s en tom tom’s voor de nodige afwisseling 
zorgen.  

 
 
Als tweede nummer werd Band of Brothers opgevoerd.  Band of 
Brothers is een compositie geschreven door onze eigen instructeur 
Tonn van de Veerdonk in het kader van de Bevrijdingsweek in 
september jl. De slagwerkgroep speelde het in de prachtig ingerichte 
Muziekfabriek. Band of Brothers komt uit de gelijknamige tien-delige 
televisieserie. Muziekfragmenten en beelden uit de film werden ook 
in Venhorst op een groot scherm getoond en maakten het 
muziekstuk compleet. Het leverde prachtige complimenten uit de 
zaal op en ook in de pers werd het breed uitgemeten. 
 
Hoewel we geen jurywaardering kregen, hebben we met het 
optreden wel heel veel waardering van het publiek gekregen! 
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Op zondag 2 november speelde ons harmonieorkest als vierde korps in een reeks van negen 
optredens. In groep 1 namen we het op tegen vijf andere korpsen uit de regio. Erp, Zijtaart en 
Lieshout spelen op het 1e divisieniveau, terwijl wij samen met Nijnsel en Veghel op tweede 
divisieniveau in dezelfde groep acteren.  
 

 
 
Ons optreden bestond uit drie stukken. De talrijk 
opgekomen Dintherse supporters hoorden als 
opening Ammerland van Jacob de Haan.  
 
Hierna kwam het hoogtepunt van het concert ‘The 
Story of Anne Frank’ van Otto M. Schwarz. Het 
harmonieorkest werd vandaag opnieuw bijgestaan 
door het prachtige vioolspel van Lieke Daniëls. Het 
nummer was een reprise van het bevrijdingsconcert 
’70 jaar leven in vrijheid’, maar was zowaar nog 
indrukwekkender. Diverse mensen in het publiek 
lieten hun tranen de vrije loop, waar onze dirigent 
Eric Swiggers later op de middag op Facebook 
refereerde aan één van die bijzondere momenten uit 
je loopbaan. 
 
Het was een indrukwekkend optreden wat werd 
afgesloten met Brave van Philip Sparke. 
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Bij de prijsuitreiking ’s avonds waren traditioneel 
veel muzikanten van het harmonieorkest om de 
prijsuitreiking bij te wonen. De Boekelse 
burgemeester Bos liet in zijn toespraak tot alle 
deelnemende verenigingen en het bestuur van 
de Muziekkring Veghel blijken het muzikale hart 
op de juiste plaats te hebben. Hij dwong respect 
af met zijn ongezouten visie over het belang van 
de HaFa-muziek in het culturele hart van de 
gemeenschap.  
Hierna werd namens de jury het muzikale niveau 
geroemd, waarna de prijzen werden verdeeld. 
Met 83,25 punt behaalden we een prima 
resultaat met het harmonieorkest. Niet genoeg 
voor het winnen van groep 1 en dus ook dit jaar geen ‘beker met de grote oren’. 
 
We kijken terug op twee goede optredens van onze vereniging, waarbij harmonie Sint Servaes zich 
sterk op de kaart heeft gezet. Dank aan alle supporters die naar Venhorst zijn afgereisd. 
 

Vrijwilligersmarkt HDL op zondag 9 november a.s. 
Komende zondag houdt Actief Burgerschap een vrijwilligersmarkt in de aula van gymnasium 
Bernrode. Piet van de Ven en Gerard Barten zullen onze vereniging tijdens deze markt 
vertegenwoordigen middels een stand. Zij zullen vanaf de vrijwilligersmarkt het publiek verwijzen 
naar de Muziekfabriek, waar tussen 11.00 en 13.00 uur het concert met het studieorkest van Aurora 
is en de jeugdorkesten van onze vereniging.  
 
De Vrijwilligersmarkt heeft tot doel om vrijwilligers te binden aan verenigingen of te laten deelnemen 
aan verenigingsactiviteiten. Er hebben een dertigtal verenigingen uit het dorp ingeschreven om deel 
te nemen. Piet en Gerard, dank voor jullie inzet! 
 

De Blaalse Proms….warm aanbevolen! 

 

 
Het harmonieorkest L’Union uit Bladel, van onze 
dirigent Eric Swiggers, houdt op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 november een promsconcert in Bladel. 
Vanuit onze verbondenheid met het Bladelse 
muziekkorps en de bijzondere band middels onze 
dirigent bevelen we dit concert van harte aan. 
Kaarten via www.lunion.nl  

 

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

