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16 oktober 2015 

 

 

Agenda - reminder 
18 oktober 2015 Doorloopzondag Proms      10.00 uur 
28 oktober 2015 Soundcheck Proms in de Zaert    zie Promsbrief 
29 oktober 2015 Generale repetitie in de Zaert    zie Promsbrief 
30 en 31 oktober 2015 Promsconcerten     zie Promsbrief 
1 november 2015  Jong ontmoet Oud      11.00 uur 
15 november 2015 Intocht Sinterklaas      12.45 uur 
 
 

Voorwoord van de voorzitter 
De vereniging beleeft een hele bijzondere periode zo vlak voor de Viking 
Dinther Proms. Er is een hele goede sfeer rondom de vereniging, er wordt 
heel hard gewerkt voor een prachtig mooi resultaat. De komende weken 
gaan de puntjes op de ‘i’. In de speciale Proms-nieuwsbrieven is allerlei 
informatie te vinden over het evenement. Lees deze aandachtig door, 
zodat alles nog vlotter zal verlopen.  
 
Komende zondag is de tweede doorloopzondag en komen alle artiesten bij elkaar in de 
Muziekfabriek om het geheel door te spelen. Dat belooft een sfeervolle en muzikale activiteit te 
worden. De kaartverkoop gaat inmiddels als een speer. Op zaterdag is de zaal inmiddels uitverkocht 
en zijn er nog wat tribuneplaatsen.  
Op vrijdag is er nog heel veel ruimte in de zaal, dus nodig familieleden, vrienden, buren, kennissen 
etc. vooral uit om op 30 oktober a.s. de première mee maken van dit prachtige evenement. Kaarten 
zijn te bestellen via http://st-servaes.nl/Proms1/kaarten.html  
 
Met muzikale groet, 
Lambert van der Ven, voorzitter  
 

BHV’ers gezocht voor Promsconcerten - herhaling 
Tijdens de promsconcerten zijn een vijftiental mensen nodig 
die als BHV’er actief willen zijn, op dit moment heb ik er 
bijna 10. We zijn op zoek naar nog minstens vijf deelnemers 
of vrijwilligers, die tijdens het concert een BHV-vestje in 
hun directe omgeving hebben liggen, dat in geval van een 
calamiteit gebruikt kan worden. Het betreft allemaal 
BHV-taken in de ondersteuning (mensen begeleiden 
naar de uitgang, nooddeuren openen, op strategische 
plekken mensen doorgeleiden etc.).  
Wil jezelf beschikbaar stellen stuur dan een berichtje naar 
voorzitter@st-servaes.nl  of bel Lambert van der Ven 06-41397221.  

http://st-servaes.nl/Proms1/kaarten.html
mailto:voorzitter@st-servaes.nl
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Kaarten afhalen tijdens doorloopzondag 
A.s. zondag 18 oktober tijdens de doorloopzondag is het mogelijk om de bestelde kaartjes in 
ontvangst te nemen. Degene die ingeschreven hebben op de "voorverkoop-lijst" kunnen hun 
kaartjes tegen betaling afhalen. 
Degene die via de website kaartjes hebben besteld, krijgen ook de mogelijkheid om de 
kaartjes af te halen. Dit kan door het bestelbevestiging (pdf-je) dat via de mail is toegestuurd 
mee te nemen en in te wisselen tegen de kaartjes. Het blijft natuurlijk ook mogelijk om het 
formulier mee te nemen naar het promsconcert en dan de kaartjes in ontvangst te nemen. 

 
Ouderavond jeugdleden 
Op donderdag 8 oktober hielden we onze ouderavond voor jeugdleden. Vier ouders waren 
naar deze bijeenkomst gekomen. Bestuurslid 
opleidingen Loes Vermeltfoort nam aan de 
hand van een powerpointpresentatie het reilen 
en zeilen binnen de vereniging door. Voorzitter 
Lambert van der Ven was aanwezig om vragen 
te beantwoorden. Er werden goede vragen 
gesteld, waardoor nog meer duidelijk werd van 
wat onze vereniging voor kansen biedt. 
Opvallend was ook dat de ouders sterk 
meedachten in beleid. Het was ondanks de 
geringe opkomst toch een zeer zinvolle 
bijeenkomst. 
 

Impulssubsidie Muziekonderwijs 
Meer en beter muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland op alle basisscholen! 
Oumaima: “Als ik naar muziek ga dan heb ik kriebels in mijn buik.” Wilt u meer en betere 
muzieklessen verzorgen voor uw leerlingen? Uw leerkrachten of muziekdocenten hierbij 
ondersteunen? En samenwerken met de lokale muziekschool, muziekgezelschappen of het 
poppodium? Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de 
basisschool. 
Samen met CuBe zijn wij op zoek naar scholen die met ons samenwillen werken. Op 24 
september hielden we een kick-off in Bernheze met de vijf HaFa verenigingen. Binnenkort 
gaan we alle scholen langs. Scholen mogen zich ook zelf bij ons melden.  
Kijk op de link voor een toelichting: https://youtu.be/S8HrAEp8DC8 

 
Onderhoudsvoorschriften voor koperen 
blaasinstrumenten 
In de afgelopen periode is de instrumentencommissie 
heel druk geweest met het inventariseren van de 
instrumenten. Een aantal instrumenten zijn 
gereviseerd of worden dat in de komende periode. 
Voor een harmonieorkest is het belangrijk dat de 
instrumenten goed worden onderhouden om een 
mooie klank te houden. Daarom hebben we aan het 

https://youtu.be/S8HrAEp8DC8
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eind van deze nieuwsbrief nog eens een set onderhoudsvoorschriften opgenomen voor de 
muzikanten die over een blaasinstrument beschikken. 
We vertrouwen op jullie medewerking. Wanneer er vragen zijn, neem contact op met Fred 
Verkuijlen (faamverkuijlen@home.nl of 06-46442296 
 

Steun gevraagd voor onze bevriende verenigingen 
Leden van de Rabobank spelen een hoofdrol in de Rabobank Clubkasactie tussen 12 en 25 
oktober. Bij die actie kunt u stemmen op plaatselijke verenigingen. De Rabobank vertaalt uw 
stem in een geldbedrag. Het aantal stemmen bepaalt hoeveel geld de vereniging krijgt voor 
haar project. Wij hebben dit jaar geen verzoek ingediend. 

Graag bevelen we u uw stem aan voor onze bevriende verenigingen. 
 Avesteyn gaat de "Gezonde Keuken" introduceren waarmee zij een bijdrage wil leveren aan 
een gezonde leefstijl voor zijn leden. Hiervoor dient de keuken aangepast te worden door 
plaatsing van een vitrine/werkmeubel waarin de gezonde producten worden klaargemaakt 
en gepresenteerd. 
Hockeyclub HDL Met de aanschaf van multimedia en wifi apparatuur willen we de leden, 
trainers, coaches o.a. de volgende mogelijkheden bieden: digitaal wedstrijd formulier via 
wifi, samen wedstrijden kijken, internet en multimedia gebruiken bij ondersteuning van 
trainingen. 
Korfbalclub Altior vernieuwt het dak van het clubgebouw waarbij rekening wordt gehouden 
met maatregelen tegen vandalisme en de mogelijkheid om in de toekomst duurzame 
materialen te plaatsen (bijv. zonnepanelen). 
De Koninklijke fanfare  hoopt op uw stem voor de aanschaf van muziekinstrumenten voor 
een nieuw op te richten blazersklas waar jonge basisschoolkinderen ervaring kunnen opdoen 
met het bespelen van een muziekinstrument. 
Van de Rabobank ontvangt u een brief waarin een code staat waarmee u tot en met 25 
oktober kunt stemmen op verenigingen die u graag wilt ondersteunen. 
www.rabobank.nl/ossbernheze .                                                                          
 

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. 

mailto:faamverkuijlen@home.nl
http://www.rabobank.nl/ossbernheze
http://www.st-servaes.nl/
mailto:ven.lambert@hetnet.nl
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Onderhoudsvoorschriften voor koperen blaasinstrumenten 

Vooral na vakanties en andere pauzes krijgen we de vraag hoe een instrument schoon gemaakt kan 

worden. Voor de blaasinstrumenten vonden we onderstaande tekst, die goed weergeeft hoe een 

instrument veilig en goed kan worden schoongemaakt. 

U zult meer en langer plezier aan uw instrument beleven, als u de volgende tips in acht neemt. 

Minstens éénmaal in de twee maanden dient het instrument inwendig schoongemaakt te 

worden! 

Het beste kunt u hiervoor lauw-warm water gebruiken met een beetje vloeibaar reinigingsmiddel b.v. 

Dreft of Badedas (gebruik nooit kokend water en/of soda). 

Leg het instrument ongeveer dertig minuten in het water, (b.v. in bad of plastic bak) en spoel dan het 

instrument goed uit met schoon stromend water. Gebruik een wisser (liefst een met spons uiteinde om 

beschadiging in het instrument te voorkomen) om het instrument van binnenuit schoon te maken. 

Deze kan door het hele instrument gehaald worden. Haal hiervoor eerst de ventielen eruit en buizen 

uit het instrument. Doe de wisser door de leadpijp (smalle pijp waar het mondstuk op geplaatst wordt) 

en haal deze er bij het eerste ventiel weer uit. Vervolgens hetzelfde via de beker. De wisser komt er 

nu bij het 3
de

ventiel uit. Afzonderlijke buisjes van 1
e
, 2

e
 en 3

e
 ventiel kunnen ook met de wisser 

schoongemaakt worden. 

Inwendig schoonmaken: Voor het schoonhouden van de ventielen draait u eerst de ventieldoppen aan 

de onderkant eraf. Draai de ventielen los en leg ze op volgorde neer. De meeste ventielen zijn 

genummerd, 1-2-3. 

Veeg de ventielen goed af met een doek die niet pluist of vezeltjes achter laat. Voor het poetsen van 

de binnenkant van de ventielhuizen bestaan speciale borsteltjes. Maar u kunt dit ook doen door een 

doek om een stukje rond hout ter grootte van een potlood te draaien en daarmee door het ventielhuis 

heen en weer te wrijven. Bij het in elkaar zetten van de ventielen gebruikt u een paar druppeltjes 

ventielolie. Gebruik alleen ventielolie! 

Onderhoud van de trigger/pompen:  Eén van de meest voorkomende reparaties is dat de 

pompen/triggers niet meer schuiven. Dit euvel kan verholpen worden door iedere keer voordat u 

begint te spelen, de pompen/triggers allemaal een keer op en neer te bewegen. Indien u merkt dat 

de pompen/triggers niet goed meer lopen, kunt u ze met speciaal pompenvet insmeren. 

Gebruik geen vaseline, want bij hoge temperatuur drijft het weg en bij lage temperatuur stolt 

het. Gebruik voor de triggerpompen dun vet met key oil (geen ventielolie! --> gevolg bij onvoldoende 

gebruik zitten ze muurvast!). 

Nadat u hebt gespeeld moet het instrument afgeveegd worden. Vooral de plaatsen waar het 

instrument met de handen of speeksel in aanraking komt. Transpiratie en speeksel tasten het 

materiaal erg aan. Hiervoor zijn speciale poetsdoeken verkrijgbaar. Voor verzilverde instrumenten is 

dat een doek die met poetsmiddel geïmpregneerd is. Laat ook eens van tijd tot tijd het koffer open 

staan zodat het instrument kan drogen. 

Algemeen: 



 5 

Voor het schoonmaken van instrumenten zijn verschillende wissers verkrijgbaar, ook in grootte. Het 

mondstuk steeds voorzichtig in de mondstukbuis zetten en er nooit met de hand op slaan. Berg geen 

losse onderdelen zoals pupiters en dergelijke in het koffer op, of er moet een aparte opbergruimte 

voor zijn. 

Eet of drink nooit onder het spelen. Zorg voor een schone mond alvorens te gaan spelen. 

Houd het mondstuk zowel inwendig als uitwendig goed schoon. 

“Repareer” in geen geval uw instrument zelf. Laat dat aan de vakman over. Overleg dat met het 

bestuur op de verenigingsavond. 

  
 

 


