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22 februari 2016 

 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
In deze nieuwsbrief blikken we nog even terug op het winteruitje van de 
jeugd van Harmonie Sint Servaes op vrijdag 12 februari jl. Verder geven we 
u een impressie van de voorspeelmiddag. Leuk om te zien dat de jeugd zich 
zowel in het muzikale als ook in het sociale zo positief verrassen. En je 
weet…wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.  Veel leesplezier! 
 
Met muzikale groet,    
Lambert van der Ven,  
voorzitter  
 

Gezellig winteruitje voor de jeugd 
Op vrijdag 12 februari jl. heeft de jeugd van onze harmonie haar jaarlijkse winteruitje gehad. 
Deze keer geen filmavondje of een quizavond maar een potje bowlen bij de Vrije Teugel. In 
totaal hadden 21 jeugdleden zich aangemeld voor het winteruitje.  
 

      
 
Vanaf 18:45 uur verzamelde iedereen bij de Muziekfabriek om van daaruit te vertrekken 
naar de bowlingbaan. Voor we vertrokken hebben we nog een enkeling nagebeld en 
eenmaal compleet vertrok de stoet richting de Vrije Teugel.  
Met vier banen tot onze beschikking werden er vier groepjes gemaakt, niet alleen de jeugd 
stond te trappelen om te mogen beginnen, ook Arian, Maurice en Desie hebben hun 
bowlkunsten mogen vertonen op de baan. Tijdens het bowlen werden de kinderen voorzien 
van een drankje en chips om de avond compleet te maken.  
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Iedereen heeft veel plezier gehad en aan het einde van de avond hadden we nog een 
winnaar met de meeste punten namelijk; Myrthe Manders!  

 
Geslaagde voorspeelmiddag  
Op zondag 21 februari jl. vond onze jaarlijkse voorspeelmiddag plaats. Natuurlijk 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 hoorde het  publiek een diversiteit aan solo-optredens, duo’s en kleine 
ensembles. Melodische klanken wisselden af met ritmische bewegingen en zorgde voor een 
afwisselend programma.  Niet alleen het publiek was enthousiast, maar ook de jury sprak 
lovende woorden over het groeiende niveau van alle leerlingen. 
 

 
De jury,  gevormd door Hans van de Moosdijk voor slagwerk 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 Mirte Vos  als beste slagwerker uit de bus en de beste blaasmuzikant was 
Emma Blok  op klarinet.  De ‘wildcard’ was voor de slagwerker Ton Meulemans. Wij zien 
deze muzikale talenten terug tijdens het Bernhezer solistenconcours op 10 april in de Stuik 
in Vorstenbosch. 
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We kijken terug op een geslaagde middag.  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! 
 
Ook langs deze weg dank aan de commissie van de Voorspeelmiddag Martje van den Broek 
en Peggie Peters. Ook Ellen Pouwels: bedankt voor de mooi geschreven diploma’s. En dank 
aan Loes die als bestuurslid opleidingen de middag aan elkaar praatte. 
Ook woorden van dank voor alle vrijwilligers die hebben geholpen bij de inrichting van de 
Klinkerij en zij die hulp hebben verleend bij de horeca. En tot slot bedankt voor alle mensen 
die naar de Muziekfabriek kwamen om naar de muzikale prestaties te kijken en te luisteren.  
 
 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer informatie! 

 

 
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

