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14 maart 2015 

 

 

Agenda - reminder 
22 maart 2015   A-selectie naar slagwerkfestival Vinkel   14.00 uur         
26 maart 2015   Algemene Ledenvergadering harmonie   21.00 uur 
27 maart 2015   HaDee kwis met deelname van harmonie  18.00 uur 
6 april 2015   Heilige Mis Tweede Paasdag      9.30 uur 
12 april 2015   Oud-ijzeractie        9.00 uur 
16 april 2015   Slotmanifestatie Windkracht 6 in Bernrode  18.30 uur 
19 april 2015   Bernhezer Solisten Concours in Heeswijk  11.00 uur 
 

Voorwoord van de voorzitter 
Het is de afgelopen periode even stil geweest rondom de harmonie. Met 
een onderbreking vanwege Carnaval, waarbij diverse muzikanten van onze 
vereniging zich verdienstelijk hebben gemaakt in diverse blaaskapellen, zijn 
er weer met een terugblik op een enerverend concert van het 
harmonieorkest afgelopen vrijdag in Den Durpsherd in Berlicum. Een ware 
belevenis om samen met Karin Bloemen het podium te vullen.  Verderop in 
deze Servaesnieuws een impressie. 
Komende zondag laat de slagwerkgroep van zich horen tijdens het slagwerkfestival in Vinkel. De A-
selectie zal hier een optreden verzorgen. Ondertussen zijn ook de voorbereidingen voor Windkracht 
6 in volle gang. En is binnenkort de oud-ijzeractie. Kortom genoeg te doen in de komende periode. 
 
Met muzikale groet, 
Lambert van der Ven, voorzitter  

 
Gezocht: oude gordijnen en gereedschappen 
Vanuit de beheercommissie is het verzoek gekomen een oproep te doen voor gordijnen en 
gereedschappen. 
Voor de aankleding en de demping van geluid zijn we op zoeken naar oude gordijnen. Het 
kan gaan om grote lappen, maar ook om stroken. Als je nog iets hebt liggen thuis of je weet 
ergens nog gordijnstoffen te liggen, meld dit dan bij Carel van Sleuwen van de 
beheercommissie cvsleuwen@ziggo.nl of 06-54995377  
 
Daarnaast willen we in de Muziekfabriek een vaste partij 
gereedschappen gaan neerleggen. Het gaat om hamers, 
tangen, zagen, schroevendraaiers, sleutels etc. Als je thuis 
nog gereedschappen ‘over’ hebt of ergens in de familie blijft 
een kist met gereedschappen over, dan houden we ons voor 
de Muziekfabriek aanbevolen. Lever je gereedschappen in bij 
Carel van Sleuwen of Twan van Oirschot.  
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Sam geboren  
Op 20 februari 2015 is onze slagwerker Steven Vos, samen met zijn vrouw Leteke, de trotse ouders 
geworden van hu zoon Sam. We wensen hen van harte proficiat! 
 

 
 

 
 

Oud-ijzeractie zaterdag 12 april a.s. 
Op zaterdag 12 april a.s. is er weer onze jaarlijkse oud-ijzeractie. We rekenen weer op heel veel 
deelnemende leden, zodat we de verschillende routes weer snel en vakkundig kunnen afwerken. 
Mocht je nog niet gevraagd zijn of je nog niet gemeld hebben, dan kan dat nog altijd bij ons 
bestuurslid Fred Verkuijlen via faamverkuijlen@home.nl of 06-46442296. 
We kunnen alle hulp gebruiken van leden, (OOK jeugdleden), maar zeker ook van ouders. Het is altijd 
een heel gezellige verenigingsdag, waarin we SAMEN een mooi resultaat kunnen neerzetten.  
 
Tijdens de oud-ijzeractie wordt er altijd goed voor de inwendige mens gezorgd. Het catering-team 
onder leiding van Els Verdonk zorgt dat niemand iets tekort komt. Heb je zin om hier mee te helpen, 
meld je dan bij Els via lverdonk@ziggo.nl  
 
Iedereen bij voorbaat dank voor jullie goede hulp!! 
 

Algemene Ledenvergadering  
Op donderdag 26 maart houden we weer onze jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering vindt 
plaats in de Muziekfabriek, aanvang 21.00 uur. We hopen dat er veel leden aanwezig zullen zijn. We 
hebben de gebruikelijke zaken aan de orde zoals het jaarverslag, begroting en ledenverkiezing.  
Mandy Verhoeven en Loes Vermeltfoort zijn beiden aftreden, maar met een aangepaste taakstelling 
wel herkiesbaar.  
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We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, waarbij we vooral aandacht hebben voor 
bestuursleden, die geen spelende taak hebben.  
Misschien zijn er nog ouders die zich beschikbaar willen stellen, zij kunnen zich tot de algemene 
ledenvergadering melden bij voorzitter Lambert van der Ven via voorzitter@st-servaes.nl  
 
Er zal in de algemene ledenvergadering aandacht zijn voor de financiële positie van de vereniging. Zo 
zijn er zorgen rondom de toekomst, n.a.v. de korting op de cultuursubsidies van de gemeente 
Bernheze. We hebben een voorstel voor een aanmerkelijke contributieverhoging om de tekorten op 
dit punt op te vangen.  
We zullen de financiële actie ‘Varkentje Wassen’ evalueren en rekenen erop dat leden nieuwe ideeën 
meebrengen om dit te versterken. Ook zullen we de nieuwe situatie bespreken rond het stoppen van 
MIK en hoe we hier als bestuur mee om willen gaan.  
Uiteindelijk zullen we opnieuw de Pluim uitreiken aan iemand met een sterke verdienste voor de 
vereniging. Het bestuur is er in geslaagd uit de nominaties tot een unanieme keuze te komen, die ook 
weer op veel steun uit de vereniging mag rekenen. Daar zijn wij zeker van. 
 
Kortom, een vergadering met van alles wat nieuws en zeker de moeite waard om te bezoeken. Want 
de vereniging MAKEN we samen en dat is niet alleen met muziek maken!  
 
p.s. Ouders van kinderen t/m 16 jaar zijn van harte genodigd hun zoon of dochter te 
vertegenwoordigen in de Algemene Ledenvergadering om hun stem te laten horen.  
 

Sint Servaes en Karin Bloemen: een mooi SAMENspel 
In een uitverkocht sociaal cultureel centrum Den Durpsherd speelde harmonie Sint Servaes 
afgelopen vrijdagavond samen met Karin Bloemen. De overbekende Grande Dame van 
cabaret en zang bracht samen met de Dintherse harmonie een aantal van haar klassiekers 
ten gehore, waarbij Bloemen en de harmonie het mooie en afwisselde programma 
vervolmaakten met  eigen onderdelen. Dirigent Eric Swiggers verzorgde de leiding, daar 
waar La Bloemen de ruimte liet. 
 

  
 
Even na kwart over 8 opende Sint Servaes met Malaguena naar een arrangement van 
Sammy Nestico, waarna Karin in een van haar typische creaties heb podium betrad. Met 
pompeuze zwarte jurk met grote roze gerbera’s bijna struikelend over de trap onder een 
felle spot maakte ze haar entree. Dan weer grappend en grollend, even later haar eigen lijf 
en leven sterk relativerend kreeg zij de lachers op haar en hand en verbond ze de muziek.  In 
het eerste deel ‘My life’, ‘Zuid Afrika’ en ‘All night long’ steeds met livemuziek door het 
orkest. Tussendoor bracht harmonie Sint Servaes het aansprekende arrangement van het 
vijfde deel van Lord of the Rings ‘The Hobbits’.  

mailto:voorzitter@st-servaes.nl
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In het tweede deel was Bloemen gehuld in een prachtige goudkleurige glitterjurk, waarbij ze 
het memorable ‘Het Dorp’ en het spetterend ‘Think’ op de bühne bracht. De harmonie 
verbond met de orkestmuziek van ‘Hymn of Brotherhood’ en ‘Fandango’ de theatrale 
verhalen van Karin . De avond werd besloten met een spetterend samenspel tussen de 
harmonie en La Bloemen in de Motown medley. De toegift zorgde voor een staande, 
swingende en klappende massa, waarna het publiek even voor half elf kon gaan nagenieten 
en napraten in de bar van Den Durpsherd onder de gezellig klanken van de afterparty ‘RUM’. 

 
   
Graag willen wij de Muziekcommissie bedanken, die dit concert prima heeft voorbereid. Anja 
van den Berg van Den Durpsherd, bedankt voor de gelegenheid die jij met de organistie hebt 
voor dit prachtige concert en de geweldig mooie ervaring!  
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De medewerkers van Den Durpsherd, inclusief de mensen die zorgden voor licht en geluid, 
heel hartelijk dank.  
Alle mensen die de moeite hebben genomen een kaartje te kopen voor dit unieke concert, 
dank je wel. We vertrouwen erop dat we een mooie avond hebben geboden. 
En tot slot natuurlijk Karin Bloemen en haar medewerkers.  
 

   
 
Harmonie Sint Servaes kijkt terug op een fantastisch concert. Kijk voor een foto-impressie 
van dit optreden op onze website www.st-servaes.nl Later zal er ook zeker nog wat te 
beluisteren zijn, want Huub heeft weer mooie geluidsfragmenten gemaakt.  
 

 
 

http://www.st-servaes.nl/
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Extra foto’s van concert met Karin Bloemen?? 

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

