19 juni 2006

Bestuursmededelingen
Deelnemen aan concerten en
concoursen
Ook dit jaar gaan zowel de drumband, als
ook de harmonie, op concours. Daarnaast
worden er op geregelde tijden concerten
gegeven. Alle leden van de drumband en
van de harmonie nemen deel aan deze
activiteiten.
Nu komt echter wel eens voor dat leden,
door omstandigheden, langere tijd een
aantal repetities moeten missen. Zeker in
de voorbereiding op een concours is het
van belang de nodige ‘repetitie-uren’ te
hebben gemaakt voor een zo optimaal
mogelijke kwaliteit.

gemist, vooraf even contact opnemen met
de dirigent of er wordt deelgenomen aan
het optreden.
In het bestuur is afgesproken dat de
dirigent bepaalt of je kunt deelnemen aan
een concert of een concours. We hebben
deze afspraken in het nieuwe
informatieboekje van de Harmonie
opgenomen, wat binnenkort verschijnt.

Laatste repetitie
Op donderdag 29 juni a.s. is de laatste
repetitie. Deze begint om 19.30 uur en
duurt tot ca. 20.45 uur.
Aansluitend hebben we als jaarafsluiting
een tuinfeest bij voorzitter Jan Nelissen.
Ook ere-leden en niet-spelende leden zijn
hierbij van harte welkom.

Week van Servaes
Braderie, de start van “ De week van
Servaes”

We gaan er dan ook vanuit dat leden, die
een belangrijk aantal repetities voor een
optreden (concert of concours) hebben

‘s Morgens om kwart voor acht waren we
op de braderie aanwezig om de vrachtauto
op onze standplaats bij Makelaar J. v.
Zutphen te plaatsen. Overigens de
Heeswijkse stek waar we nu al 4 jaar onze
boodschap van de Harmonie aan de
Dintherse man/vrouw proberen te brengen.
De start van een promotieweek voor
Servaes. Het beloofde een hete dag te

worden en met temperaturen van tegen de
dertig graden was het ook een hete dag.
Ook het Nederlands elftal kwam later nog
wat roet in het eten gooien.
Om 10.00u. was de kraam, die gratis
beschikbaar was gesteld door de
ondernemersvereniging, aangekleed en
stonden op de vrachtauto 2 drumstellen
voor de drummers en een geluidsinstallatie
met microfoon voor de jonge blazertjes
opgesteld.
Elk vol uur werd er door de jongste leden
van de Harmonie gespeeld.
De rest van de tijd werd opgevuld door
leden van de drumband.
Op deze manier werd er redelijk
afwisselend gespeeld.
De meeste “artiesten” stonden geheel
onbevangen te spelen alsof zij dit al vele
jaren deden. Andere waren wat meer
gespannen.
Het is natuurlijk ook niet niks, om daar op
zo’n grote hoge vrachtauto te gaan staan
spelen. Vele mensen bleven even stilstaan
om te luisteren en alle mensen die jullie
gezien en gehoord hebben, hebben wel
genoten van jullie optreden. Ik durf geen
namen te noemen omdat ik bang ben om
iemand te vergeten maar allemaal heel
hartelijk bedankt voor jullie aandeel op de
eerste dag van de Week van Servaes.
Bij de kraam was het tot 15.00u. redelijk
druk. Ongeveer 150 mensen namen de
moeite om wat aan hersengymnastiek te
doen door de totale leeftijd te raden van
alle leden die op de grote groepsfoto
stonden. Het winnende getal was 3291
jaar. Een meisje uit Loosbroek won €25, door 3295 te raden.
Jan van Eerd heeft nog dezelfde avond
het bedrag bij haar thuis bezorgd.

Toen om drie uur het Nederlands elftal
zijn eerste wedstrijd voor het WK ging
spelen was eigenlijk de braderie afgelopen.
Hier en daar liep nog een verdwaalde
moeder met haar kroost maar feitelijk was
het met de braderie gedaan.
Toch hebben we door aanwezig te zijn op
de braderie weer aan de weg getimmerd en
laten zien en horen dat we ondanks onze
hoge leeftijd van 76 jaar nog heel jong
zijn.
Frans Jacobs

Donateursactie
Op donderdag 8 juni jl. stonden bij de
repetitie in de Toren weer de
collectebussen klaar voor de jaarlijkse
donateursactie. Alles keurig in routes
verdeeld, met badges en kaartjes door de
commissie voorbereid. Kortom menig uur is
er al ingestoken, vóórdat het werk langs de
deuren nog moet beginnen.
Veel leden hebben weer hun medewerking
verleend om de actie tot een groot een
succes te maken. En dat bleek… Op
vrijdagavond 16 juni werden de bussen
ingeleverd in het Cultureel Centrum, waar
schatbewaarder Gerard Gabriëls en zijn
secondant Jan van Eerd het nodige telwerk
verrichtten. Alle collectanten konden zich
tegoed doen aan een drankje als dank.

Rond half 10 was het voorlopige
eindresultaat bekend tot nu toe werd
ongeveer € 3.500,= geteld. De
donateursactie 2006 kan weer een succes
worden genoemd.
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt,
ook langs deze week nogmaals BEDANKT !
Lambert van der Ven

de jeugdleden Desie, Dirk, Mike, Thomas
en Sverre gaven enkele groepsoptredens.
Daarnaast liet Bart ook horen hoe hij op
xylofoon is gevorderd. Knap!
Tijdens de pauze kregen alle kinderen wat
ranja en een spek. Na de pauze was het de
beurt aan Els Verdonk en Maartje Sperber
die een stuk body-percussion oefenden
met de kinderen.

Muzikale Educatieve Ochtend
Op vrijdagochtend 16 juni werd het
Cultureel Centrum van Dinther bevolkt
door ongeveer 75 kinderen van de groepen
5 van basisschool ‘t Palet en basisschool de
Bolderik. Tijdens deze ochtend konden zij
kennismaken met slagwerk- en
blaasinstrumenten.
Speciaal was het deze ochtend voor
Sverre Blanken en Thomas van der Ven. Zij
traden beiden enkele keren op voor hun
eigen klasgenoten, omdat zij beiden in
groep 5 zitten en lid zijn van de
slagwerkgroep van onze Harmonie. Sverre
trad vandaag voor het eerst op in een
ensemble voor een publiek en dat ging
uitstekend!

Voor de pauze was het aan de slagwerkers
Tonn, Coen en Patrick om de kinderen mee
te nemen in de wereld van het slagwerk.
Dat deden zij zeer inspirerend. Allerlei
soorten slagwerk passeerden de revue en

Na dit intermezzo werden enkele
blaasinstrumenten gedemonstreerd. Els
blies de klarinet, Maartje de hobo,
Annelies de hoorn, Leonie de dwarsfluit,
waarna het laatste woord aan Wim was die
de bastuba kwam demonstreren.
Al met al een prachtige ochtend. Dank aan
alle muzikanten die hun bijdrage voor deze
ochtend leverden en aan de kinderen en
leerkrachten van de groepen 5 van
basisschool ’t Palet en de Bolderik voor hun
aanwezigheid.
Lambert van der Ven

Uitstapje jeugd harmonie en
drumband zaterdag 17 juni jl.
De weergoden waren de jeugd van de
harmonie en de drumband goed gezind. En
dat was maar goed ook, want er stond een
foto-fietstocht op programma. Guusje
hees zich bovenop een container en begon
met het indelen van de groepjes.
Er was een uitgesproken jongens groep
bestaande uit: Wesley, Mike, Timo, Bart en
Dirk. Daar tegenover stond de
meidengroep: Carolien, Madelon, Brit,
Maxim en Maud.
Twee gemengde groepen: in de eerste
groep daar zaten Lia, Marjolein, Thomas en
Felix. En de tweede groep Zarina, Birgit,
Anouk met als sterke man in hun midden
onze Bart Pouwels.

Elke groep kreeg een fietsroute plus een
zestiental foto’s. Deze foto’s moest men in
de juiste volgorde plaatsen. Wat achteraf
toch nog moeilijker was, dan ze hadden
verwacht. Waar stond nou die paard??
(Volgens mij was het een geit) En er
stonden zoveel palen met hekken, maar
geen een met een hoop prikkeldraad. Nee,
die kwamen ze echt niet tegen onderweg.
Maar de Wok, die was wel bekend.
Onderweg kreeg men wat te drinken, een
versnapering en kon men hun kunsten
vertonen met de jeu de bouleballen en
sjoelbakstenen.

Om half 2 beet het opleidingsorkest onder
leiding van Arian Deckers het spitst af. Er
werden een drietal stukken ten gehore
gebracht en tussendoor gaf Arian nog wat
informatie over de gang van zaken bij het
opleidingsorkest.
Met diverse gastmuzikanten uit het ‘grote’
harmonieorkest was het mogelijk een goed
optreden te verzorgen, wat veel applaus
oogstte.

Nadat alle groepen de weg terug hadden
gevonden naar het Cultureel Centrum.
Werd er gestart met een dobbelsteenspel.
Het fanatisme spatte ervan af. Er werd
verwoede pogingen gedaan om het beoogde
artikel binnen te halen of net voor je neus
weg te dobbelen.
Zo druk en rumoerig als het was tijdens
het dobbelsteenspel. Zo rustig werd het
toen Ritchie binnen kwam met de frietjes,
frikadellen, kroketten en het
kaassoufflétje. Met gevulde buikjes en
tevreden blikken ging iedereen weer
huiswaarts.
Guusje Jacobs

Concert-middag 18 juni 2006
Tijdens de concert-middag op zondag 18
juni was het een drukte van belang in het
Cultureel Centrum. Wie tegen half 2 kwam
en dacht een middag rustig naar
concertmiddag te luisteren kwam bedrogen
uit. Alle deuren rond de zaal bleven open,
waar bij vrijwel iedere opening velen
probeerden een glimp op te vangen van het
gebodene.

Rond tien over 2 was het de beurt aan het
grote harmonieorkest. Speciaal voor deze
middag was het stuk ‘Wieger wordt
wakker’ voorbereid. Een prachtig
muziekstuk, waarin het verhaal verteld
wordt van Wieger, die niet weet welke
muziekinstrument hij zal gaan bespelen.
Speciaal voor dit stuk waren diverse
gastartiesten ingehuurd. Pepita Steins
Bisschop trad op als vertelster van het
verhaal en ‘vertelde’ alle muzikale stukken
aan elkaar.
Een blokfluit-ensemble van twaalf kinderen
maakte onderdeel uit van het stuk en
speelde samen met het grote harmonieorkest. Een groot applaus van een
afgeladen volle zaal in het Cultureel
Centrum viel hen ten deel.
Daarnaast waren veel kinderen naar het
Cultureel Centrum gekomen op mee te

zingen bij de nummers “Ik kan niet kiezen”
en “Hé, wordt eens wakker”.
Bijzonder was de body-percussion tijdens
het ‘Hongaarse gedeelte’ in het stuk. Veel
kinderen, maar zeker ook een groot aantal
enthousiaste volwassenen deden mee met
de klap-en stampritmes.

Iedereen die aanwezig was kon zo op zijn
of haar manier een bijdrage aan het stuk
leveren, waardoor het een écht harmonieus
geheel werd.

Bart Pouwels en Sverre Blanken als
debutanten liet de slagwerkgroep haar
jeugdige aanwas zien en dienden de
talenten voor de toekomst zich
nadrukkelijke aan.

Er werden vier nummers ten gehore
gebracht, waarbij het enthousiasme en het
plezier met name tijdens “Bongo.nl”
hoorbaar was.
Na afloop was er nog gelegenheid om
instrumenten uit te proberen.
Al met al een prima afsluiting van de Week
van Servaes.
Lambert van der Ven.

Dank aan iedereen!
De Week van Servaes ligt weer achter ons.
Een week waarin we ons als harmonie op
allerlei momenten van de beste kant
hebben laten zien.
Langs deze weg iedereen heel hartelijk
bedankt voor je bijdragen aan het
welslagen van deze week.
Het bestuur.

Na de harmonie was het slotaccoord aan
de B-selectie van de slagwerkgroep. Met

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

