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2 februari 2015 

 

 

Agenda - reminder 
13 maart 2015   Concert Karin Bloemen met harmonieorkest  20.15 uur 
26 maart 2015   Algemene Ledenvergadering harmonie   21.00 uur 
27 maart 2015   HaDee kwis met deelname van harmonie  18.00 uur 
 

Voorwoord van de voorzitter 
Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Harmonie Sint Servaes kijkt terug 
op een geslaagd weekend, waarbij op vrijdag een jeugdavond was die in 
het teken stond van muzikaal kwissen. Gisteren was het de jaarlijkse 
voorspeelmiddag. Met een zeer gevarieerde middag van een zeer goed 
niveau lieten ongeveer veertig muzikanten zich individueel of als klein 
ensemble zich van hun beste kant zien. Met al het gebodene ligt er een 
mooie toekomst voor onze vereniging in het verschiet. In deze nieuwsbrief een impressie van beide 
evenementen.  
Voor nu gaan we richting Carnaval, waarna we na de vakantie snel richting het concert met Karin 
Bloemen en het jeugdproject Windkracht 6 gaan.  
 
Met muzikale groet, 
Lambert van der Ven, voorzitter  

 
Deelname aan HaDee kwis 
Net als vorig jaar zal er ook dit jaar weer een groep van onze vereniging deelnamen aan de 
HaDee kwis, welke op vrijdag 27 maart a.s. plaatsvindt. Arian Deckers heeft weer het 
initiatief genomen een team te formeren. In de Muziekfabriek hangt een lijst, waarop je kunt 
intekenen voor deelname. Je kunt natuurlijk ook mailen naar ariandeckers@home.nl  
 

Mr. Cheung steelt show bij jeugavond 
Vrijdagavond 30 januari was het dan zover: de eerste Jeugdactiviteit van dit muziekjaar! 
Om 19:30 uur stroomde De Muziekfabriek vol met zo’n 25 muzikanten die klaar waren voor een 
leuke avond. Maar wat zouden ze toch gaan doen?!? Quizmaster Desie Verhoeven kon hier al snel 
duidelijkheid over geven: er was een Ik-hou van muziek-quiz gemaakt. 
 
De groep werd ingedeeld in vier teams, elk onder leiding van een heuse team-captain.  
Onder het genot van wat drinken en lekkers kwamen in een rap tempo de verschillende spelrondes 
voorbij. Wat dacht je van de Spellingsronde met woorden als Accelerando en Ostinato, of de geen 
ja/nee ronde. 
Ook moesten de teams de titels van een aantal liedjes raden, wat niet altijd makkelijk bleek te zijn! 
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In de pauze werd Thijs Pouwels in het zonnetje gezet. Hij had namelijk van alle jeugdleden het 
meeste geld opgehaald tijdens de actie ‘Varkentjes wassen voor Harmonie Sint Servaes’. 
Hij had in zijn eentje meer dan €200,- opgehaald voor de vereniging!!! 
 

   
 
Na de pauze gingen we verder met een paar lastige woordkronkels. Want, wat zou hier toch staan: 
BETONGEROER ?!? Vervolgens hadden we het Verjaardagsspel, waarin je moet zorgen dat je niet 
eindigt met de verjaardagsbom in je hand! 
 
Als afsluiting hadden we een Special Guest: Mr Cheung was overgekomen uit Japan! 
Hij zong mee met drie nummers die de teams moesten benoemen. Dit bleek een ware uitdaging te 
zijn, tot grote hilariteit van iedereen. 
 

   
 
Om 21:30 uur werd de avond beëindigd en kunnen we weer terugkijken op een geslaagd evenement. 
Desie, Els, Erna, Arian en Mr Cheung bedankt voor jullie hulp, want zonder jullie bijdrage hadden we 
er niet zo’n leuke avond van kunnen maken! 

 
St. Servaes, daar zit muziek in! 
Afgelopen zondag vond de jaarlijkse voorspeelmiddag plaats. Dit jaar voor het eerst in ons eigen 
verenigingsgebouw:  “De Muziekfabriek”. In een mooi aangeklede zaal  konden vele luisteraars 
genieten van de mooie klanken en ritmes van alle deelnemers.   
 
Vanaf  14.00 uur kon het publiek genieten van een diversiteit aan solo-optredens, duo’s en kleine 
ensembles. Melodische klanken wisselden af met ritmische bewegingen en zorgden voor een 
afwisselend programma.  Niet alleen het publiek was enthousiast, maar ook de jury sprak lovende 
woorden over het groeiende niveau van alle leerlingen. 
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De jury,  gevormd door Hans van de Moosdijk voor het slagwerk en  Eric Swiggers en Arian Deckers 
voor de blaasinstrumenten, beoordeelde de optredens en onderbouwde het puntenrapport met 
bouwstenen voor de muzikale ontwikkeling van iedere deelnemer. Daarnaast onthulde zij degene die 
Harmonie St. Servaes gaan vertegenwoordigen op het Bernhezer solistenconcours. 
 
Dit jaar kwam Thijs Pouwels als beste slagwerker uit de bus en de beste blaasmuzikant wat Sieuwtje 
van Oorschot op dwarsfluit.  De ‘wildcard’ was voor Caya Berens op altsaxofoon. Wij zien deze 
muzikale talenten terug tijdens het Bernhezer solistenconcours op zondag 19 april a.s. Dit jaar wordt 
het concours georganiseerd door onze muzikale buren van Fanfare Sint Willibrord.  
 

 
De muzikanten die onze vereniging gaan vertegenwoordigen bij het Bernhezer solistenconcours. Van links naar rechts Thijs Pouwels 
(slagwerk), Caya Berens (altsaxofoon-wildcard) en Sieuwtje van Oorschot (dwarsfluit).  
 

We kijken terug op een geslaagde middag, die goed werd bezocht door ouders, broers, zussen, opa’s 
en oma’s en andere belangstellenden.  Getalenteerde  deelnemers, een gevarieerde programma, 
enthousiast publiek, een prachtige locatie in combinatie met een vakkundige jury zorgde voor een 
fantastisch geheel.  St. Servaes, daar zit muziek in! 
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Dank aan iedereen die deze middag mede mogelijk heeft gemaakt. We meer steeds meer dat we 
vertrouwd raken dit soort evenementen te organiseren. We worden een steeds meer ingespeeld 
team vanuit facilitaire commissie, beheercommissie, horecavrijwilligers, voorspeelmiddagcommissie 
en opleidingscommissie. Voor herhaling vatbaar! 
 
 
 
 

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

