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5 april 2015 

 

 

Agenda - reminder 
6 april 2015   Heilige Mis Tweede Paasdag      9.30 uur 
11 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 
 Afgelopen weken hadden we een optreden van de slagwerkgroep tijdens 
het slagwerkspektakel in Vinkel. Op 26 maart vond onze algemene 
ledenvergadering plaats. En werd ook nog eens deelgenomen aan de 
HaDee-kwis. Komende zaterdag is de oud-ijzer actie. We hopen op veel 
vrijwilligers, die deze dag hun handen uit de mouwen steken. Want vele 
handen maken ook deze dag weer licht werk. Onze vereniging vaart er wél 
bij. Mogen we op je rekenen?? 
 
Met muzikale groet, 
Lambert van der Ven, voorzitter  
 

In Memoriam – Narda Hermans  
Op maandag 23 maart kregen we het bericht dat Narda 
Hermans, de vrouw van ons Ere-lid Wim Hermans en de 
moeder van onze vaandeldragen Willy Hermans, in haar 
slaap was overleden. Narda was al een viertal jaren 
toevertrouwd aan de zorgen van verpleeghuis Laverhof 
op de afdeling ‘Lindenlaan’. Narda mocht 85 jaar oud 
worden. 
 
Narda was als steun en toeverlaat van onze eigen Wim, 
die ze jarenlang de ruimte gaf om zich verdienstelijk in te 
zetten voor onze vereniging. Op allerlei terreinen was 
Wim actief en als Ere-lid volgt hij de verrichtingen van 
onze vereniging op de voet.  
 
Op donderdag 26 maart was het bestuur bij de 
avondwake in de kapel van Laverhof en waren ook 
diverse leden aanwezig om Wim, Willy en de verdere 
familie te ondersteunen. Op vrijdag 27 maart was in 
Eindhoven een crematieplechtigheid voor Narda. 
 
Ook langs deze weg wensen we Wim, Willy en verdere 
familie alle sterkte toe om de spil van hun gezin te moeten missen! 
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Oud-ijzer actie 11 april a.s. 
Komende zaterdag is de oud-ijzer actie. Wij familie en vrienden op deze actie, zodat zij spullen 
kunnen gaan verzamelen. Zaterdag komen we langs en anders kan er gebeld worden…..06-12223431. 

 

 
 
 
Slagwerkgroep neemt deel aan slagwerkspektakel 
Met een nieuw concept vond zondag 22 maart het eerste Slagwerkspektakel plaats, georganiseerd 
door harmonie ODIO. Negen slagwerkgroepen kwamen deze middag samen in 't Zijl te Vinkel om er 
een gezellige en muzikale dag van te maken.  
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De optredens volgden elkaar snel op: terwijl de ene groep aan het optreden was, stond op het 
andere podium een andere groep al op te bouwen. Hierdoor bleef het een leuk geheel om naar te 
luisteren met een snelle wisseling en diversiteit van de verschillende slagwerkgroepen. 
De A-selectie stond rond 14.20u op het podium. Zij brachten vier nummers ten gehore tijdens dit 
spektakel, waarbij ze afsloten met het nummer Band of Brothers.  
 
De dag was goed georganiseerd en door de vele deelnemers was er ook redelijk veel publiek. Voor de 
A-selectie was het een mooie begin naar de optreden die nog gaan volgen dit jaar.  

Pluim 2014 voor Tiny Deckers  
Uit de vijf nominatie voor dit jaar heeft het bestuur dit jaar besloten de Pluim voor 2014 toe te 
kennen aan Tiny Deckers. Aan het einde van de repetitie van donderdag 26 maart, net voor de 
Algemene Ledenvergadering werd de Pluim door voorzitter Lambert van der Ven aan hem 
overhandigd. De Pluim is dit jaar opnieuw beschikbaar gesteld door Tenax Beeldengieterij, het bedrijf 
van ons oud-lid Ronny van Grunsven. Ronny, bedankt voor dit mooie gebaar.  
 

  
 
De nominatie voor Tiny Deckers is als volgt beschreven: 

Het is best moeilijk om iemand voor de pluim 2014 te nomineren. Vooral als je maar naar één jaar 
kijkt.  
Ik heb echter iemand te nomineren die al meerdere jaren onopvallend zijn betrokkenheid bij het 
leerlingenorkest heeft. Zonder enige ophef of poeha of wat dan ook, is hij elke vrijdagavond te vinden 
op de achterste rij van dit gezelschap. Hij is dan ook de grote drijfveer voor alle jeugdige orkestleden, 
en dan uiteraard in het bijzonder een grote stimulans voor de saxofonisten in opleiding.  Hij betrekt 
ook zijn eigen familie in dit orkest, want hij  is dan ook nog de trotse vader van de dirigent en 
momenteel speelt zelfs zijn kleindochter ook al mee. 
Naast dit alles heeft hij ook zijn steentje (of beter gezegd zijn houtje) bijgedragen bij het tot stand 
brengen van de muziekfabriek in de huidige staat, maar wat me daar het meest bijzondere van is 
bijgebleven is het feit dat hij in de periode dat de werkzaamheden in de muziekfabriek in volle gang 
waren, hij deze heeft moeten onderbreken i.v.m. hartklachten. Hij gunde zich echter maar amper 
genoeg tijd, zeg maar gerust te weinig tijd, om te herstellen, of hij was alweer aan het klussen. Hij 
was bang dat de verbouwing anders niet op tijd klaar was. 
Bij deze man zit het verenigingshart op de goede plek. Ik heb het natuurlijk over: Tinus Deckers.  

 
Anne-Marie Deckers nieuw bestuurslid  
In de Algemene Ledenvergadering van donderdag 27 maart werden bestuursverkiezingen gehouden. 
Mandy Verhoeven en Loes Vermeltfoort waren beiden aftredend en herkiesbaar. Zij werden 
unaniem door de 59 aanwezige stemgerechtigde leden herkozen. Dank voor jullie bereidheid om 
opnieuw voor vier jaar het bestuur te bemannen.  
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Hierna werd een nieuw bestuurslid voorgedragen. Anne-Marie Deckers-Pennings is al ruim een half 
jaar bij ons bestuur actief. Ze is bij het zwangerschapsverlof van Myrtille een tijdlang actief geweest 
als vervanging van het secretariaat. Na de terugkeer van Myrtille in november is Anne-Marie bij het 
bestuur als toehoorder actief gebleven.  
Het bestuur draagt Anne-Marie nu voor als bestuurslid. Met 58 stemmen voor en een blanco stem is 
zij in de Algemene Ledenvergadering gekozen als bestuurslid. We zijn blij Anne-Marie te kunnen 
toevoegen aan onze bestuurstafel. Veel succes met je bestuurlijke werk. 
 

  
 
Tot slot vermelden we nog de drie leden die in het repetitiejaar 2014 100% aanwezigheid hebben 
getoond. Bij de slagwerkers was dat Geert van der Heijden. Bij het harmonieorkest waren dat Kees 
van der Sangen en Anne-Marie Deckers. Voor deze drie muzikanten was er een cadeaubon. 
 
Voor verdere informatie over de bestuursvergadering verwijs ik naar de notulen, die via het 
secretariaat komen.  
 
 

Harmonie kwist mee met HaDee 
Op vrijdag 27 maart deden vertegenwoordigers van onze harmonie onder leiding van Arian Deckers 
deel aan de tweede HaDee Kwis. In de Muziekfabriek was het al ruim voor 18.00 uur onrustig en toen 
de kwisvragen eenmaal binnen waren, werd er volop gekwist. 
 
Een van de opdrachten was om een foto van de cast van Flodder te maken van tenminste vijf 
personen. Herkent u Opa, Johnny, Kees, Sjakie en Ma Flodder. 
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Nog enkele weken en dan weten we wat het Servaes team te midden van 114 andere teams heeft 
gepresteerd. Op 18 april is de prijsuitreiking. 
 

Koningsdag 27 april a.s.  
Op 27 april wordt Koningsdag gevierd. We brengen dit jaar weer een aubade op het Plein 1969. Na 
de Heilige Mis trekken we in de optocht met versierde fietsjes via de Torenstraat , Julianastraat, 
Bernhardstraat en Irenestraat naar Plein 1969.  
Daar wordt een aubade gebracht, waarna we dit jaar doortrekken naar verzorgingshuis Laverhof in 
de Zijlstraat. Elke drie jaar zijn wij aan de beurt om daar de bewoners ook te laten delen in de 
feestvreugde rond Koningsdag.  
Langs deze weg verzoeken we eenieder om hier nu alvast rekening mee te houden, dat het 
Koningsdagprogramma een uurtje langer duurt. 
 
 

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

