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23 juli 2016 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
Aan het begin van de vakantie van onze muziekvereniging het laatste 
nieuws en belangrijke wetenswaardigheden van onze vereniging. Een 
aantal onderwerpen zijn zeker de moeite waard om nog even mee te 
nemen voordat straks het nieuwe muziekjaar weer begint.  
 
We hebben een mooi en intensief jaar achter de rug. Natuurlijk met onze 
Promsconcerten in oktober en het evenement Jong en Oud op 1 november, waar we nog regelmatig 
over terug mogen horen. Met het Nieuwjaarsconcert, het Vriendenconcert op 3 april, het 
Lieverleefestival met Pater Moeskroen en het zomeravondconcert vorige week op een volgepakt 
kerkplein van Dinther. We hebben 
een dirigentenwissel meegemaakt en 
hebben als bestuur ons samen met 
alle leden op de Algemene 
Ledenvergadering gericht op de visie 
op de toekomst voor onze vereniging. 
Genoeg om tijdens de zomervakantie 
lekker aan terug te denken en alvast 
te mijmeren over de toekomst.  
 
Ik wens iedereen, namens het 
bestuur, een hele fijne vakantie. Rust 
goed uit en tot het nieuwe 
muziekjaar 2016-2017.   
 
Met muzikale groet,   Lambert van der Ven,  voorzitter  
 

Volgend jaar weer muziekles? 
Heeft u de mail van bestuurslid opleidingen Loes 
Vermelfoort al gezien? Zij vraagt voor 31 juli a.s. 
een reactie te sturen met betrekking tot het 
volgen van lessen voor het nieuwe muziekjaar. 
Iedereen die dit jaar muziekles heeft gehad voor 
blaasinstrumenten wordt verzocht een reactie op 
de mail te geven. 
Heb je afgelopen jaar geen les gehad en zou je dat 
in het nieuwe muziekjaar WEL willen, stuur dan 
even een mailtje naar opleiding@st-servaes.nl 
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Opbrengst Donateursactie 

In de afgelopen periode hebben we onze donateursactie nieuwe stijl georganiseerd. Gerard Barten, 
Ellen Pouwels, Robin van der Steijn, Kim Donders en Annemarie Deckers hebben de ‘koppen’ bij 
elkaar gestoken en de actie met inzet en vertrouwen opgezet. Gisteravond werden de enveloppen 
geteld en kwam het mooie resultaat van ruim € 3.000,00 tevoorschijn!  
Allereerst willen we als bestuur langs deze weg de commissie bedanken, die zich heeft ingezet voor 
deze actie en die haar nek heeft uitgestoken om dit op te pakken. 
Vervolgens alle jeugdleden, die mee hebben geholpen bij het verspreiden van de flyers met de 
envelopjes. En tot slot natuurlijk alle leden die langs de deuren zijn gegaan om de envelopjes op 
halen.  

 
De commissie zal de actie na de vakantie evalueren. Heb je nog tips of suggesties voor de 
donateursactie voor volgend jaar, stuur dan een berichtje naar Annemarie Deckers via 
ariandeckers@kpnmail.nl  
 

Voortgang Visie-overleg 
Op donderdag 24 maart in de Algemene Ledenvergadering hebben we met elkaar gesproken over 
speerpunten in het beleid van onze vereniging de komende jaren. Het bestuur heeft de opbrengsten 
van deze vergadering verwerkt in een document, waaruit nu de acties bepaald gaan worden. (een 
groepje rondom werving nieuwe leden is al gestart…..). 
Op woensdag 28 september  a.s. willen we om 20.30 uur in de Muziekfabriek bij elkaar komen om de 
benodigde acties te bespreken. Houdt deze datum alvast vrij in je agenda. We hopen heel veel leden 
(ouders van leden zijn ook van harte welkom) te ontmoeten.  
Ben je deze avond aanwezig? Stuur dan even een berichtje naar voorzitter@st-servaes.nl , zodat 
we voor de organisatie ons goed kunnen voorbereiden. Alvast bedankt! 

mailto:ariandeckers@kpnmail.nl
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Evaluatie proefperiode Adri Verhoeven 
Op 7 april jl. is Adri Verhoeven begonnen als dirigent van het harmonieorkest. Het bestuur had bij 
aanvang een proefperiode afgesproken van vier maanden tot 1 augustus 2016. In de afgelopen 
periode heeft de selectiecommissie haar oor te luister gelegd bij leden en een advies gegeven aan 
het bestuur over het functioneren van de nieuwe dirigent tot nog toe. In het bestuursoverleg van juni 
heeft het bestuur haar standpunt bepaald over de voortgang. Op 14 juli j.l. hebben we een 
evaluatiegesprek gehad met een afvaardiging van het bestuur en Adri. Hier hebben we samen 
vastgesteld tevreden te zijn over de eerste periode. We zien veel kansen voor verdere ontwikkeling 
binnen de vereniging en het harmonieorkest in het bijzonder. We zetten het aangegane contract 
voort tot en met 31 juli 2019.  
 

 
 

 
Phoenix Cultuur 
Het bestuur heeft besloten de samenwerking met Phoenix Cultuur voor onbepaalde tijd voort te 
zetten. Na het faillissement van MIK heeft het bestuur zich beraden op de vormgeving van het 
muziekonderwijs aan onze leerlingen blaasmuziek. Uiteindelijk hebben we in juli 2015 besloten om 
een proeftijd van een jaar aan te gaan met de nieuwe organisatie van Phoenix Cultuur aan de 
Noordkade in Veghel. Aan het einde van het eerste jaar hebben we onlangs vastgesteld dat de 
samenwerking ons prima is bevallen. We gaan daarom voort op de ingeslagen weg en vertrouwen 
erop met Phoenix nog beter aan te kunnen sluiten bij de behoeften van kinderen in Dinther om 
muziek te gaan maken.  
 
Voor het slagwerk werken we al vele jaren samen met het bedrijf Rhythm Impact van onze 
instructeur Tonn van de Veerdonk. Hier gaan we gewoon mee door.  
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Informatie over vestiging statushouders 
Afgelopen dinsdag ontvingen jullie een mail van de voorzitter over de vestiging van statushouders op 
het terrein van de Abdij van Berne. Hieronder vind je deze mail. Verderop in deze nieuwsbrief vind je 
de informatie die huis-aan-huis is verspreid. Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact met 
ons op. 
 
Beste leden van harmonie Sint Servaes, 
Morgen krijgen alle inwoners van Heeswijk-Dinther een brief in de bus omtrent de huisvesting van 
statushouders bij de Abdij van Berne. Enkele maanden geleden zijn hier in de media al berichten over 
verschenen, maar vanwege de huisvesting van de statushouders deze zomervakantie was er vanavond een 
informatiebijeenkomst voor de direct betrokkenen bij de Abdij van Berne. Toen het bestuur dit gisteravond ter 
ore kwam, heb ik meteen actie ondernomen richting Joost Jansen, die aangaf het vreemd te vinden dat wij niet 
genodigd waren, maar vermoedde dat wij dan bij de buurtbijeenkomst uitgenodigd zouden worden, die 
binnenkort plaatsheeft. Wel was helder dat deze bijeenkomst alleen voor genodigden was.  
 
Vanavond bleek dat het wel de bedoeling was dat wij aanwezig waren geweest bij de informatieavond. Toen 
Willy van der Steijn ons hierover informeerde is wethouder Jan Glastra van Loon even aangesloten bij onze 
bestuursvergadering om uitleg te geven en zijn excuses aan te bieden voor de omissie in de verzendlijst van de 
genodigden.  
 
Wij hebben als bestuur nu het initiatief genomen jullie toch vooraf te informeren.  
In het voorjaar is er een publiek debat geweest rondom het huisvesten van asielzoekers in Bernheze. Als 
uitkomst van het politieke debat is besloten extra statushouders te huisvesten. De Abdij van Berne heeft zich 
vanaf het begin gastvrij getoond om een bijdrage te leveren aan de asielproblematiek. Nu is er in de afgelopen 
periode een plan gemaakt om 14 statushouders te huisvesten in het Abdijgebouw, naast de uitgeverij. Het gaat 
om statushouders, die al negen maanden of langer in Nederland zijn, die allen alleenstaand zijn en uit 
oorlogsgebieden uit de hele wereld komen. Het zijn mannen en vrouwen, die hopen hun gezin te kunnen 
herenigen en dan elders in Bernheze of elders in Nederland te kunnen gaan wonen en een nieuw en vooral veilig 
bestaan willen opbouwen. Alle vluchtelingen hebben de formele verblijfsstatus, zijn zij zowel medisch als sociaal 
gescreend en hebben alle procedures doorlopen.  
 
Het bestuur van harmonie Sint 
Servaes vindt het belangrijk jullie 
tijdig en goed te informeren over de 
ontwikkelingen die op het 
Abdijterrein gebeuren. Door de 
omstandigheden zijn we nu pas in 
staat jullie dit bericht te sturen. 
Binnen de visieontwikkeling van de 
harmonie heeft het bestuur al 
eerder gesproken zich pro actief op 
te stellen richting vluchtelingen. Te 
denken valt aan het organiseren van 
een concert voor vluchtelingen, 
mogelijk hebben jullie nog andere 
ideeën.  
Wij zullen onze nieuwe buren na de 
zomervakantie van harte uitnodigen aanwezig te zijn bij één van onze eerste repetities. Misschien zijn er 
mensen bij die een talent hebben voor slagwerk of een blaasinstrument willen leren bespelen. We zullen 
hierover in contact treden met vluchtelingenwerk Heeswijk-Dinther, die de statushouders begeleiden en Joost 
Jansen, die namens de gemeenschap van de Abdij van Berne contactpersoon is voor de statushouders. 
 
We vertrouwen erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen of 
reacties zijn, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden. 
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Voortgang uniformen 
Het afgelopen jaar is er in het bestuur gewerkt aan een voorstel hoe om te gaan met de uniformeren. 
De laatste maanden heeft een werkgroepje met Francien Verkuijlen en Marja Gabriëls, samen met 
Annemarie Deckers, het bestuursvoorstel besproken en verder aangevuld. In de bestuursvergadering 
van juni is besloten dat we het gebruik van onze harmoniepakken gaan beëindigen.  
Voor concerten en publieke optredens zijn we al langere gewend om in galakleding op te treden met 
de kleur zwart. Voor optredens in de kerk komen nieuwe richtlijnen. Voor straatoptredens wordt de 
kleding aangepast met het oog op een modernere uitstraling. 
Ook de jeugdleden krijgen een nieuwe polo met een frissere kleur. 
 
In het najaar zal het een en ander verder worden uitgewerkt. Na de vakantie mag je hier 
uitgebreidere informatie over verwachten, waarbij dan ook helder wordt wat er van leden wordt 
verwacht in deze.  
 

Op zoek naar een nieuwe voorzitter 
Bij mijn herverkiezing in 2014 heb ik aan de Algemene Ledenvergadering gemeld dat dit mijn laatste 
termijn wordt als bestuurslid en dus ook als voorzitter van harmonie Sint Servaes. Nu we halverwege 
mijn termijn zijn, wil ik iedereen in de vereniging uitnodigen om met kandidaten te komen, die het 
voorzitterschap in 2018 kunnen gaan overnemen. 
Het bestuur heeft in haar visieoverleg nagedacht hoe het bestuur er voor de langere termijn uit zou 
moeten gaan zien. Daarbij blijft de ambitie om als voorzitter iemand van buiten de vereniging te 
vinden of iemand in de directe nabijheid van de vereniging.  
Ik roep alle leden bij deze op om actief na te gaan denken over kandidaten voor deze taak binnen de 
vereniging. Het is fijn om ruimschoots voor de overdracht helder te hebben wie mij gaat opvolgen. 
Mijn ambitie is het om dit in het voorjaar van 2017 helder te hebben. Op die manier kan een nieuwe 
voorzitter rustig ingroeien in de vereniging en de hamer in 2018 bij de ALV overnemen.  
 
Wanneer er personen zijn die bij jou in beeld komen als voorzitter, neem contact op met een van de 
bestuursleden om een verbinding te maken of laat de betreffende persoon zelf contact opnemen 
met een van de bestuursleden. Ik reken op jullie verantwoordelijkheid in deze. 
 
Met vriendelijke groet, 
Lambert van der Ven 
Voorzitter voorzitter@st-servaes.nl  
 

Vakantie (van een lid uit onze app) 

Schoon, ingeolied en opgepoetst kan hij weer de koffer in.  

Uitrusten voor een nieuw seizoen bij Harmonie Sint Servaes.  

Fijne vakantie allemaal.  

 

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

foto’s van alle activiteiten! 

 

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

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.            
  

mailto:voorzitter@st-servaes.nl
http://www.st-servaes.nl/
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