Beste Allemaal
Dit is de Nieuwsbrief van Harmonie ‘St.
Servaes’. Een aanvulling op de Agenda
die we al kennen. In de Nieuwsbrief, die
onregelmatig zal verschijnen worden de
leden geinformeerd over actuale zaken.
Uitgebreider als op de Agenda en niet
op vaste tijstippen zoals de Klaroen. Op
deze manier willen we jullie op de hoogte
houden over wat er leeft en speelt in
onze harmonie.
Dit keer komen er diverse onderwerpen
aan bod o.a.:
- de voorspeelmiddag
- een ingezonden stukje van Erna
de Groot
- het solisten concours in Tilburg
- Het repetitieweekend
Veel leesplezier!!
Voorspeelmiddag 29 januari 2006:
Ongeveer 50 leerlingen en gevestigde
muzikanten beklommen afgelopen zondag
het podium in het Cult. Centrum om hun
muzikale kwaliteiten aan de in grote
getale aanwezige ouders, opa’s en oma’s
te demonstreren. Al vele jaren
verheugen we ons op het steeds hogere
muzikale niveau van deze dagen.
Vele ouders waren verbaasd over wat zij
te horen en te zien kregen. Alle muzikanten stonden op het podium of zij dit
al jaren deden, en zeker de jongste
deelnemer(tje)s stonden er heel
onbevangen te spelen. Met hetzelfde
gemak presenteerde Guusje Jacobs
deze middag. Als stand-in voor Jan van

Eerd verzorgde zij deze voorspeelmiddag
met flair. De jury van deze middag, GertJan Rongen en Arian Deckers voor de blazers
en Coen Blokx voor de slagwerkers, hadden
er een hele kluif aan om alle deelnemers te
beoordelen.
Zonder de anderen te benadelen wil ik er
toch een paar noemen die in een heel kort
tijdbestek ( een paar zelfs binnen een half
jaar) er in slaagden om het aanwezige publiek
kippenvel te bezorgen:
Annelies Dekker op hoorn, vorig jaar was zij
al een van de sterren door met een half jaar
les, 32 punten te behalen. Afgelopen zondag
ging zij met de eer strijken door te scoren
met 36 punten, het hoogste aantal van deze
middag.
Een geweldige prestatie.
Bij de slagwerkers eigenlijk hetzelfde
verhaal. Thomas van der Ven, het jongste lid
dat een uniform draagt, vorig jaar 31,5 punt,
deze keer 35 punten voor meneer!!
Nog meer aankomende talenten zijn bv.
Bart Pouwels en Sverre Blanken:
slechts een half jaar les, 35 punten.
Geweldig!!
Maar ook alle anderen die meegedaan hebben
behaalden goede resultaten.
Het lijkt dan misschien wel wat minder als je
“slechts” 29 punten haalt, maar het is
gemiddeld toch meer dan een zeven. Ik kan
je verschillende schoolrapporten van mij
laten zien, dat ik niet zo’n hoog gemiddelde
gehaald heb.
Allen die op 18-19 februari op concours gaan
in Tilburg, kunnen de verbeterpuntjes die op
het juryrapport staan mooi gebruiken om
hoog te eindigen.

Nog meer successen:
Desie Verhoeven en Mike Strik hebben
vorige week examen gedaan aan de
muziekschool van Tonn v.d.Veerdonk en
zijn allebei geslaagd voor het A Diploma.
Proficiat.
De redactie van de Nieuwsbrief heeft
Erna de Groot gevraagd iets te
vertellen over haar zoontje Ted. Erna
(fagottiste van het harmonie orkest)
is veel afwezig geweest op de
repetities vanwege een ernstige ziekte
van hun zoontje Ted:
Hoi allemaal,
Er is mij gevraagd een stukje te
schrijven over ons Tedje. Zoals de
meeste van jullie ondertussen wel
gehoord zullen hebben is er het
afgelopen half jaar nogal wat gebeurd
rondom de gezondheid van onze Ted.
Ted is op 20 mei geboren met de ziekte
SCID. Dit is een stofwisselingsziekte
waarbij je geen afweer hebt tegen
virussen, bacteriën en schimmels. De
enige manier op genezing is een
beenmerg- of
stamceltransplantatie waardoor hij een
nieuw afweersysteem krijgt.
Drie weken na de geboorte heeft Ted
een longontsteking opgelopen waarvoor
hij uiteindelijk 5 weken in Utrecht aan
de beademing heeft gelegen. In deze
periode heeft hij ook zijn
stamceltransplantatie gehad. Na zijn
transplantatie heeft hij ook nog een
bloedvergiftiging en een
hersenvliesontsteking opgelopen. Jullie
zullen allemaal begrijpen dat dit
een hele spannende tijd is geweest.
Ondertussen zijn we nu ruim een half
jaar verder. In deze periode is het niet
helemaal gelopen zoals wij graag gezien
hadden. Er zijn veel problemen geweest

met extreme bijwerkingen van medicijnen,
heeft Ted last gekregen van epilepsie en
heeft hij transplantatieziekte op zijn longen
gehad. Dit laatste wordt veroorzaakt door
zijn nieuwe cellen die het lichaam van Ted als
lichaamsvreemd zien. De nieuwe cellen vallen
als het ware het lichaam van Ted aan
waardoor je op allerlei plaatsen ontstekingen
kunt krijgen. Bijna al die tijd heeft Ted in
het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht
gelegen.
Sinds 12 januari is hij weer thuis. Op dit
moment gaat het vrij goed met Ted. Hij
heeft nog wel problemen met zijn maag en
darmen waardoor er problemen zijn met zijn
voeding en zijn groei. Hij krijgt zijn voeding
op dit moment door zijn sonde via een
voedingspomp. Deze pomp staat 20 uur per
dag aan. We zijn nu wel aan het proberen of
Ted zelf iets wil eten of drinken maar dit wil
nog niet zo lukken. Verder moeten we
proberen te voorkomen dat Ted virussen e.d.
oppikt omdat het afweersysteem van Ted nog
niet optimaal werkt. Het is belangrijk dat wij
zo schoon mogelijk met Ted omgaan en
ruimtes vermijden waar hij mogelijk iets op
kan pikken. We mogen wel bezoek ontvangen
maar ook zij mogen niets onder de gelederen
hebben.
Al met al hebben we al een aantal hele grote
hobbels gehad met Ted maar we zijn er nog
lang niet. Het heeft allemaal gewoon erg veel
tijd nodig.
Het mag duidelijk zijn dat ons sociale leven
de afgelopen maanden op een heel laag pitje
heeft gestaan waardoor ik bijna niet meer op
de repetitie ben geweest. Nu Ted weer thuis
is wil ik toch weer gaan proberen om wat
vaker op de repetitie aanwezig te zijn.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat
er aan de hand is met ons Tedje. Het viel in
ieder geval niet mee op in het kort aan te
geven wat er allemaal gebeurd is. Mocht er
nog iemand vragen hebben stel ze gerust.
Groetjes Erna.

Concours Tilburg:
De volgende personen nemen in het
weekend van 18-19 februari deel aan het
Solisten-concours in Tilburg.
Thomas v.d.Ven, Mike Strik, Desie
Verhoeven, Dirk Verdonk, Wesley
Verkuijlen, Bart Sperber, Rob Verhallen
en Patrick Jacobs van de Drumband.
Het is verheugend dat we sinds enkele
jaren weer een paar leden van de
Harmonie bereid gevonden hebben om
aan dit concours deel te nemen.
Suzanne Sperber en Daniëlle van
Sleuwen zullen de kleuren van onze
Harmonie verdedigen.
De tijden van optreden zijn voor de
Drumband zaterdag over de hele
middag verspreid en Suzanne en
Daniëlle op zondag direct na de middag.
Op beide dagen worden vele supporters
verwacht.
Het adres is:
Centrum voor Amateurkunst N. Brabant.
Ringbaan Oost 8 in Tilburg.
De organisatie is tijdens deze dagen te
bereiken on tel. 06-1308 7767
Veel succes.
Nieuwe ‘aanwinsten’ harmonie orkest:
Het harmonie orkest is recentelijk
versterkt met enkele nieuwe muzikanten
allen afkomstig van ons opleidingsorkest:
Marieke Dekker (zus van Tom) op
klarinet, Robin van Maldeghem op
trombone en Lidy Huijden ook op
klarinet.
Lidy gaat meespelen maar ze heeft
helaas haar pink gebroken, we hopen dat
ze snel hersteld is en mee kan gaan
doen. Verder heten we Mandy
Verhoeven – van Beekveld van harte
welkom als lid. Na enige jaren
afwezigheid (ze woont inmiddels weer in
Dinther) zal Mandy de fluitensectie
komen versterken.

Repetitieweekend-Concert:
Voorafgaand aan de concoursen van Harmonie
en Drumband is er een repetitieweekend van
7-9 oktober.
De locatie is nog niet bekend, maar de
organisatie gaat niet over een nacht ijs en zal
er alles aan doen om hier weer iets
bijzonders van te maken.
Voor wat de drumband betreft zijn we er
eindelijk in geslaagd om in een soort drieluikconcert, samen met Den Dungen en Lieshout,
jaarlijks een concert te geven. Het grote
zorgenkind is steeds een datum te kiezen dat
alle deelnemende verenigingen kunnen en dat
we dit concert kunnen gebruiken als
try-out voor de Jumbo-Cup.
Daarom is vorig jaar de afspraak met alle
betrokkenen gemaakt om dit in de toekomst
te houden op de tweede zondag van oktober.
Dat nu het repetitieweekend gelijk valt met
dit drieluik mag voor ons geen belemmering
zijn om hieraan deel te nemen. Dus hou ook
de hele zondag vrij. Het concert wordt
waarschijnlijk in Den Dungen gegeven, maar
de aanvangstijden zijn nog niet bekend.

