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18 januari 2015 

 

 

Agenda - reminder 
30 januari 2015   Jeugduitstapje in de Muziekfabriek   19.30 uur 
1 februari 2015   Voorspeelmiddag in de Muziekfabriek   13.30 uur 
13 maart 2015   Concert Karin Bloemen met harmonieorkest  20.15 uur 
26 maart 2015   Algemene Ledenvergadering harmonie   21.00 uur 
 

Voorwoord van de voorzitter 
We kijken terug op een geslaagde teeravond, waarin met name Fred 
Verkuijlen in het zonnetje werd gezet voor 25 jaar lidmaatschap van onze 
vereniging. Verderop in deze Servaesnieuws een impressie. 
Verder de opbrengst van onze actie Varkentjes Wassen, waar we afgelopen 
zaterdag Ton Lunenburg in het zonnetje hebben gezet voor de meest 
verkochte boekjes in de vereniging. 
Tot slot een persbericht wat in de regionale pers verschijnt over het concert met Karin Bloemen. Ik 
begrijp van mensen dicht bij de kaartverkoop dat het heel hard gaat. Dus als je nog kaartjes wilt voor 
familie, vrienden of bekenden, ben er snel bij!  
 
Met muzikale groet, 
Lambert van der Ven, voorzitter  

 
Thijs Pouwels en Ton Lunenburg wasten de meeste varkentjes 
Op vrijdag 30 januari a.s. ontvangt Thijs Pouwels een attentie voor de ‘kampioen’ meest gewassen 
varkentjes bij de jeugdleden. Thijs haalde een bedrag van € 203,50 op. Ton Lunenburg ontving tijdens 
de teeravond van afgelopen zaterdag een taart uit handen van voorzitter Lambert van der Ven. De 
taart was in de vorm van een smakelijk varkentje, tegen een mooie korting beschikbaar gesteld door 
het bedrijf Smultaartjes van Danny Voets – van Sleuwen en haar man Maik. Ton haalde in totaal € 
355,00 op. 
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In totaal werd ruim € 2700,00 opgehaald door onze leden. Met de kosten van de inkoop van de 
boekjes eraf blijft er een bedrag van € 2000,00 aan inkomsten voor de harmonie over. We zullen de 
actie binnenkort met de financiële commissie evalueren en dit bespreken in de jaarvergadering van 
26 maart a.s.  
 
Langs deze weg willen we graag iedereen die met de boekjes ‘Varkentjes heeft gewassen’ bedanken 
voor de inzet en betrokkenheid. Ook de commissie willen we bedanken voor hun inzet, creativiteit en 
doorzettingsvermogen.  
 

Voorspeelmiddag  
Op zondag  1 februari a.s. vindt de jaarlijkse voorspeelmiddag plaats in de Muziekfabriek. De exacte 
planning zal nog later rondgestuurd worden, maar naar verwachting wordt de middag begonnen om 
half 2 en zal deze tot ongeveer 17.00 uur duren. Het is die middag absoluut de moeite waard om te 
komen genieten van prachtige muziek door onze jeugdige muzikanten. Ook zullen onze 
jeugdorkesten enkele nummers spelen. En aan het eind van de middag zullen de kwalificaties voor 
het Bernhezer Solistenconcours bekend worden gemaakt. 
Dit jaar vindt het concours plaats in de aula van gymnasium Bernrode en wordt georganiseerd door 
de Heeswijkse fanfare Sint Willibrord. 
 
 
 

Zilveren muziekjubileum Fred Verkuijlen 
Tijdens de jaarlijkse teeravond afgelopen zaterdag in zaal de Toren is Fred Verkuijlen onderscheiden 
vanwege zijn 25-jarig muziekjubileum. Voorzitter Lambert van der Ven speldde hem de zilveren speld 
op en overhandigde Fred de oorkonde van de landelijke bond KNMO. Bloemen waren er voor zijn 
vrouw Anita en hun kinderen Toby, Britt, Maud en Wesley.  
 

   
 
In 1974 maakte hij zijn opwachting als slagwerkmuzikant bij de Dintherse muziekvereniging. Als 
jongste telg uit het muzikale gezin Verkuijlen zette hij zich jarenlang in voor de drumband. Eigenlijk 
had Fred al in de voetsporen van zijn broers en zus op weg moeten zijn naar het gouden 
muziekjubileum. Maar zijn werk als vrachtwagenchauffeur zorgde er aan het eind van de jaren 80 
voor dat Fred zijn slagwerkstokken moest opbergen.  
 
Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen zoon Wesley in 2004 bij de slagwerkgroep kwam, was Fred 
ook weer snel voor zijn oude liefde gevallen. Naast zijn muzikale activiteiten is Fred ook een echt 
verenigingsmens. Hij is bij alle nevenactiviteiten van de vereniging zeer actief betrokken. En wie Fred 
kent, weet dat dat gepaard gaat met veel inzet. Want als Fred iets doet, doet hij het goed.  
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Een jaar of zes geleden ging Fred als tamboermaître aan de slag en geeft dan leiding aan het 
harmonieorkest als er publieke optredens zijn bij serenades en aubades. Daarnaast is hij vanaf 2010 
ook als bestuurslid actief. Het instrumentarium en de feestjes van de vereniging zijn bij Fred in goede 
handen. 
 

   
 
Harmonie Sint Servaes is trots op haar zilveren lid. Na de mooie woorden van de voorzitter vielen 
hem de vele felicitaties van de aanwezige leden ten deel. We hopen nog lang te mogen genieten van 
de muzikale en alle andere kwaliteiten van Fred in onze vereniging.  

 

 
 
Teeravond dit jaar matig bezocht  
De teeravond van onze harmonie werd dit jaar helaas matig bezocht. Desondanks werd het toch een 
gezellige avond, die werd gestart met een optreden van het harmonieorkest in de Sint Servatiuskerk. 
Tijdens de viering werden ook de communicantjes gepresenteerd, die in mei hun Eerste Heilige 
Communie doen. Speciaal voor deze viering had de harmonie enkele passende nummers gekozen.  
Helaas werd er niet in het bijzonder gebeden voor onze overleden leden van onze harmonie. 
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Tijdens de start van de teeravond stond voorzitter Lambert van der Ven nog stil bij het overlijden van 
Harrie Smits en Twan Smits overleden nu bijna een half jaar geleden. 
 

    
 
Hierna zorgde DJ Bart, onze eigen slagwerker Bart Pouwels, met zijn discotheek voor een swingende 
muzikale avond. Hij slaagde erin met een goede muziekkeuze dat er regelmatig werd gedanst op de 
vloer. Hierbij zat een mooie afwisseling tussen hedendaagse muziek, maar ook waren er een aantal 
klassieke walsen. Voor wie Bart voor een eigen feestje wil boeken: www.DJBart-Drive-in.nl  
 
Jeroen en Mieke zorgden, samen met hun medewerkers, voor het natje en ook een aantal lekkere 
hapjes. Dank aan de voorbereidingscommissie Loes en Fred, die deze avond weer voor hun rekening 
hadden genomen. 

 
 
Harmonie Sint Servaes werkt samen met Karin Bloemen 
Voor harmonie Sint Servaes uit Dinther wordt 2015 een bijzonder jaar. Niet alleen staat in het najaar 
een promsconcert op het programma, maar zijn de verwachtingen hooggespannen voor een concert 
met Karin Bloemen op vrijdag 13 maart in de Berlicumse Durpsherd. 
 
Avondvullend 
„We waren al langer op zoek naar een artiest om mee samen te werken”, vertelt voorzitter Lambert 
van der Ven. Omdat we in Dinther geen echte concertzaal hebben, zijn we uitgeweken naar Berlicum. 
Samen met Den Durpsherd hebben we Karin Bloemen kunnen vastleggen. Zij is een aansprekende 
naam die niet alleen onze vaste supporters trekt, maar hopelijk ook andere mensen. Karin Bloemen 
werkt vaker met orkesten samen, dus er was ook bladmuziek voorhanden”. De muziek zal worden 
gespeeld door de ca. 60 muzikanten van de harmonie onder leiding van dirigent Eric Swiggers. Het 
orkest zal naast de begeleiding van Karin Bloemen ook enkele stukken zelf spelen. Daarmee wordt 
het gevarieerd en avondvullend programma.  
 
Imposant 
De 54-jarige Karin Bloemen geniet landelijke bekendheid als „La Bloemen”. Die bijnaam dankt de diva 
aan haar enorme jurken en imposante kapsels. Naast zangeres is zij ook actief als actrice, cabaretiere 
en musicalster. Zij won diverse prijzen waaronder een Edison, Gouden Harp en de Annie M.G. 
Schmidtprijs. Dat Karin Bloemen ook nog eens speelde in diverse films, stemmen in sprak voor 
kinderprogramma’s en radio-uitzendingen maakte, onderstreept haar veelzijdigheid. De shows van 
Karin Bloemen kenmerken zich door een combinatie van prachtige liedjes en veel humor.   
 

http://www.djbart-drive-in.nl/
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Verwachtingen 
De verwachtingen 
voor het concert zijn 
hooggespannen. 
Lambert van der 
Ven: „We hebben de 
kerstperiode nu 
achter ons zodat we 
ons optimaal kunnen 
voorbereiden op het 
concert met Karin 
Bloemen. Het is leuk 
om met z’n allen 
ergens naar toe te 
werken. In het 
verleden hebben we 
wel vaker 
samengewerkt met 
bands zoals de BZB 
en coverband Tilt, 
maar nog niet eerder 
met een landelijke 
bekende artiest. 
Voor ons is dit weer 
een nieuwe leuke 
uitdaging en het 
publiek krijgt 
ongetwijfeld een 
prachtige avond 
voorgeschoteld!”. 
 
 
 
 
 
 
Kaarten 
Het concert op 

vrijdag 13 maart begint om 20.15 uur. Kaarten zijn a 19,50 euro verkrijgbaar aan de balie van Den 
Durpsherd of via www.durpsherd.nl.  
 
 

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.durpsherd.nl/
http://www.st-servaes.nl/
mailto:ven.lambert@hetnet.nl

