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Bestuursmededelingen
Dank je wel !
Het bestuur van harmonie Sint Servaes
kijkt met trots terug op de afgelopen twee
concoursen. Er is heel veel energie
gestoken in het zo goed mogelijk presteren
tijdens beide concoursen op 26 november
en 9 december jl. Zowel het harmoniekorps
als ook de slagwerkgroep hebben zeer
verdienstelijk een eerste prijs gehaald.
Het bestuur wil ten eerste alle leden van
harte bedanken die dit mogelijk hebben
gemaakt.
Vervolgens alle andere medewerkenden,
Vrienden van Servaes en anderen die
belangenloos hun medewerking aan onze
harmonie hebben geleverd.
En tenslotte natuurlijk het thuisfront bij
iedereen die voor de nodige support
hebben gezorgd en de supporters die ter
plekke voor de nodige ondersteuning
hebben gezorgd.
IEDEREEN NAMENS HET BESTUUR VAN
HARTE BEDANKT. Mede dankzij jullie
staat Harmonie en Slagwerkgroep Sint
Servaes uit Dinther op de muzikale kaart!

Netnie
Na een jaar van intensieve voorbereiding
moesten we het gisteren waarmaken.

Het klapstuk van 2006. Het concours van
de slagwerkgroep in Etten-Leur.
In een hele grote bus, waar ook al ons
instrumentarium onderin kon, vertrokken
wij rond negen uur in de door John
Dortmans beschikbaar gestelde en
bestuurde bus naar Etten-Leur.
Waar zouden we zijn zonder de familie
Dortmans?

Na de Harmonie, die veertien dagen
geleden een eerste prijs behaalde,
moesten wij eigenlijk toch ook eenzelfde
resultaat kunnen behalen.
Wat zou het worden, een eerste prijs of
misschien ook nog een met promotie?
Naarmate het tijdstip 11.15u. naderde,
steeg ook de spanning naar grote hoogte.
Je kon aan de strakke gezichten zien dat
het menens was, dit was geen concert, dit
was een concours. Hier moest iets wáár
gemaakt worden. Niet alleen wilde we
minimaal het zelfde resultaat bereiken als

de Harmonie, maar er begon ook nog iets
anders mee te spelen.
Misschien ongewild werd het ook een
wedstrijd tussen Coen Bloks en Patrick
v.d.Heuvel en Tonn.

gespeeld hebben. Jullie hebben hier een
topprestatie geleverd.
Voor de beide verplichtte werken 83,5
punten en voor de 2 vrije werken ieder
84,5 punt. Totaal een eerste prijs met 84
punten. Net geen promotie. Maar wat
zeuren we, er is en geweldige prestatie
neergezet en wat ook heel belangrijk is
jullie hebben op een geweldige manier aan
teambuilding gewerkt.
Ik heb even de juryrapporten bekeken en
wil jullie een paar uitspraken van enkele
juryleden niet onthouden:

Een korps met technische kwaliteiten en
dynamische goed gespeeld. Proficiat en
geniet ervan want daar gaat om!!
De beide heren, die ook verbonden zijn aan
de muziekschool van Tonn v.d.Veerdonk
maar die ook de instructeurs zijn van de
slagwerkgroepen uit Esch en Rosmalen
zouden direct na ons hun opwachting
maken op het podium.
Rosmalen hadden we al een keer gehoord
in de Kentering en ik voorspelde toen al
dat zij met hun verplicht werk een hoge
score zouden halen.
Mede daardoor werd er ook de nodige druk
op jullie schouders gelegd.
Een beetje druk die nodig is om goed te
presteren.
Toen rond 11.00u het podium vrij was,
konden wij ons instrumentarium op het
podium plaatsen. Een kwartier later was
het zover.
Ook nu speelde wij ons repertoire in de
volgorde zoals we gewend waren.
De verschillende meegereisde
bestuursleden en supporters zagen een
“Servaes” op z’n best.
Ondanks dat het hier en daar een klein
beetje “ voud ” ging geloof ik niet dat
jullie dit gehele repertoire ooit zo goed

Een puike prestatie van dit mooie
slagwerkensemble, Proficiat.
Het technische gedeelte van de rapporten
zal Tonn donderdag met jullie bespreken.
Als er al een wedstrijd was tussen
Dinther, Rosmalen en Esch is die voor de
tweede keer beslist in het voordeel van
Dinther. Eerder stonden wij drie jaar
geleden in het zelfde theater tegenover
elkaar en ook toen waren jullie de betere.

Toen we rond 4 uur in de Toren kwamen
stond de Harmonie ons op te wachten voor
een klinkende serenade. Verrassend was
ook dat enkele leden van

B-selectie de Harmonie kwamen
versterken om alles nog eens te
onderstrepen.
Nadat Jan Nelissen en Tonn een woordje
hadden gedaan vroeg Paul Tips even het
woord. Vooruit lopend op hun laatste
repetitie a.s. donderdag bedankte hij
alvast de drie leden, Luuk Suiker, Luuk v.d.
Heijden en Willem van Lanen, die te kennen
hebben gegeven om te stoppen. Ook Kristel
van Hintum wilde eigenlijk stoppen maar zij
mag haar uniform niet inleveren. Zij zal
ons een paar maanden verlaten maar komt
spoedig weer terug.

Alle aanwezigen hebben natuurlijk hun
stem uit gebracht. Zo kwam er een eind
aan deze bewogen dag. Al met al is 2006
een verdienstelijk jaar geweest met voor
zowel Harmonie als Drumband een Eerste
Prijs.
Nogmaals allemaal van Harte Gefeliciteerd
met zo’n uitslag en wil ik eindigen met de
woorden van Tonn:
Het is volgende week weer gewoon
donderdag. Tot dan.
Groeten Frans Jacobs

Onder het genot van pilsje werd er nog
lang na gebabbeld. En van babbelen krijg je
honger en toen alle leden van de Harmonie
zich naar huis toe spoedden om op tv het
programma over de Kildonkse Molen te
gaan bekijken, ging de gehele drumband
met aanhang naar het Dinthers Eethuis om
daar gezamenlijk te eten. Na afloop moest
men toch weer even naar de Toren terug
om daar de avond af te sluiten. Terwijl wij
in de Toren ons laatste drankje nuttigden
kwam bij iedereen een sms’je binnen met
verzoek Stem Molen .

Zend kopij voor deze nieuwsbrief naar: ven.lambert@hetnet.nl Deze kan in de volgende
nieuwsbrief worden opgenomen.

