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26 juli 2015 

 

 

Agenda - reminder 
27 augustus 2015 Eerste repetitie harmonieorkest    20.00 uur 
27 augustus 2015 Start kaartverkoop Proms 
31 augustus 2015 Eerste repetitie jeugd slagwerkgroep    19.30 uur 
31 augustus 2015 Eerste repetitie slagwerkgroep     20.30 uur 
3 september 2015 Eerste repetitie opleidingsorkest    18.30 uur 
4 september 2015 Eerste repetitie opstaporkest     18.45 uur 
7 september 2015 Pasuur uniformen      19.30 uur 
 
 
 

Voorwoord van de voorzitter 
De vakantie is voor de meeste scholieren al begonnen, de bouwvakkers 
moeten nog een weekje wachten. Ik zag afgelopen donderdag de oud-
ijzerclub nog volop aan het werk. Ook de verenigingsactiviteiten staan nog 
niet helemaal stil. 
Zo moesten er afgelopen week nog belangrijke besluiten worden genomen 
over het licht en geluid voor de Promsconcerten, was er een interview met 
d’n Hadeejer, waar we eind augustus in komen staan. Later in de week nog een fotosessie voor 
hetzelfde blad. Is de sponsorcommissie bezig met het voorbereiden van de sponsorpresentaties in 
het dorp eind augustus. Heeft de beheercomissie de Muziekfabriek helemaal schoongemaakt, zijn er 
gsprekken gevoerd met aanbieders van muzieklessen nu MIK failliet is en zijn de doorloopzondagen 
besproken qua catering. 
Toch zijn we in de zomerstop aangekomen. Rust allemaal goed uit van het muziekjaar 2014-2015. 
Want straks eind augustus moeten de puntjes op de ‘i’ voor de Viking Dinther Proms 2015. Het is zo 
30 oktober…… 
Met muzikale groet, 
Lambert van der Ven, voorzitter  
 

De Muziekfabriek 
weer schoon 
Na het zomeravondconcert 
en de laatste repetitie is de 
Muziekfabriek helemaal 
gepoetst onder leiding van 
de beheercommissie en de 
diverse vrijwilligers.  Het 
resultaat mag er zijn! 
Bedankt allemaal voor jullie 
medewerking! 
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Zomeravondconcert 
Op zondag 12 juli vond opnieuw ons zomeravondconcert plaats. En voor de vierde keer op rij konden 
we niet naar buiten. De laatste twee versie van het kerkpleinconcert en de eerste twee versie van het 
Zomeravondconcert in de tuin van de Abdij van Berne gaven hetzelfde beeld. Een regenachtige 
zondag. Daarom werd opnieuw uitgeweken naar de Muziekfabriek om ons concert te houden. De 
bezoekers weten inmiddels de weg naar ons nieuwe onderkomen goed te vinden. De Muziekfabriek 
zat weer afgeladen vol met liefhebbers van een mooi stukje harmoniemuziek. 

 
Het concert werd dit jaar geopend door de C-selectie van de slagwerkgroep. Zij gaven enkele 
nummers ten gehore en laten zien dat ze al heel wat in hun mars hebben. Hierna was het tijd voor 
het gezamenlijke optreden van de B-selectie van de slagwerkgroep en het opleidings- en 
opstaporkest samen. Tijdens het jeugdkamp in het eerste weekend van juli hadden zij al samen een 
optreden voorbereid en vandaag werd tijdens het Zomeravondconcert de reprise verzorgd van ‘Ik 
heb een melodietje’ in mijn hoofd. Een prachtig verhaal van een klein meisje (gespeeld door Erna de 
Groot) wat maar niet kon slapen, omdat er een melodietje in haar hoofd zat. Haar moeder (Suzanne 
Sperber) kon haar maar niet gerust stellen, doordat ze een professor (Arianne Cornelissen) 
tegenkwam met een teletijdmachine kon het meisje een muzikale reis maken door de geschiedenis.  

 

 
Zo ontmoette ze o.a. Johann Sebastiaan Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Edward Grieg (allen 
overtuigend gespeeld door Marko Konings). Zij lieten hun meest prachtige melodieën horen, maar 
geen van allen kwamen ze het meisje bekend voor. Totdat ze ontdekte dat ze haar EIGEN melodietje 
in haar hoofd had. Toen ze dat op papier had geschreven en het aan het orkest gaf, kreeg ze haar 
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EIGEN melodietje te horen. Dirigent Arian Deckers had ons in korte tijd door een prachtig stuk 
klassieke muziekgeschiedenis meegenomen, waar de slagwerkers onder leiding van Tonn van de 
Veerdonk de verbindende elementen brachten. 

 
Prachtig om zo’n verhaal op het podium gepresenteerd te krijgen.  En fantastisch om te zien wat 
onze jeugd allemaal in haar mars heeft.  
 
Hierna speelde de B-selectie nog enkele nummers, waarna het tijd was om onze jubilaris Els Verdonk 
te huldigen. Els heeft zich 40 jaar ten dienste gesteld van de muziek, waaronder 13 jaar in Rosmalen 
en inmiddels 27 jaar in onze vereniging. 
Voorzitter Lambert van der Ven sprak mooie woorden voor Els. Over haar muzikaliteit, maar ook haar 
niet aflatende inzet voor de vereniging in diverse commissies. Zo is Els al 15 jaar in de 
muziekcommissie actief en is ze een kartrekker in het organiseren van het creatieve gedeelte van 
onze promsconcerten. De laatste vijf jaar is ze actief als bestuurslid voor onze harmonie. 
Voor Els was er een mooie onderscheiding, een oorkonde en voor haar steun en toeverlaat Loek 
waren er bloemen. 

 
Na dit intermezzo was het tijd voor het hoofdgerecht van de avond. De A-selectie van de 
slagwerkgroep en het grote harmonieorkest brachten afwisselend hun stukken en besloten op die 
manier een mooie concertavond.  Na half 10 was er nog voldoende tijd voor het genieten van een 
drankje op een toch nog regenachtige zomeravond. 
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Volgend jaar hopen we dan eindelijk weer eens buiten te kunnen spelen in wat dan echt zou moeten 
voelen als een zomeravondconcert….. 
 

 
 

Laatste repetitie donderdag 16 juli ’15 
Op donderdag 16 juli vond de laatste repetitie in de Muziekfabriek plaats van het muziekjaar 2014-
2015. Eerst was er nog een repetitie van het harmonieorkest van 20.00 tot 21.00 uur. Hierna was het 
in de Pater Noster tijd en ruimte om met elkaar onder het genot van een drankje na te praten over 
het achter ons liggende muziekjaar. 
 
Voorzitter Lambert van der Ven keek even kort terug op het jaar en bracht in herinnering onze 
zomerstop nu een jaar geleden, waarin we afscheid moesten nemen van onze leden Harrie en Twan 
Smits. 
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Daarna werd teruggekeken op een eerst vol jaar in de Muziekfabriek, waarin we langzaam de routine 
met elkaar krijgen om activiteiten te organiseren, maar waarin we ook nog steeds weer nieuwe 
mogelijkheden ontdekken. 
Met name de jeugd krijgt meer binding met de vereniging, maar ook de overige leden kunnen zich op 
allerlei momenten uitleven om de vereniging te steunen met hand- en spandiensten. 
Muzikaal keek de voorzitter terug op de deelname aan het Jumbo Muziekfestival mét en zonder 
mededinging naar de prijzen. Zeker het concert met Karin Bloemen werd nog even in herinnering 
gebracht als een nieuw hoogtepunt in de vereniging. 
Zeker de voorbereidingen van de Proms kreeg de nodige aandacht van de voorzitter. 
Tot slot bedankte Lambert iedereen voor de inzet en betrokkenheid in het achterliggende muziekjaar 
en sprak hij de hoop uit op een ieder te mogen rekenen in het nieuwe jaar, waar we direct een 
stevige uitdaging hebben door het promsweekend en de laatste voorbereidingen hiervoor.  

  
Hierna was er gelegenheid om met elkaar op kosten van de club het jaar te evalueren en te genieten 
van de heerlijke hapjes die door Maurice Bissels en Gerard Gabriëls waren bereid.  
 
 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer foto’s en andere informatie. 

 
Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl 

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 
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