5 juli 2006

Bestuursmededelingen
Uitslag bestuursenquête
Onlangs hebben we jullie op ongebruikelijke weg gevraagd jullie mening te geven
over de bepaling rond het Ere-lidmaatschap. Veel leden hebben gehoor gegeven
aan onze e-mailoproep. Van de 37 reacties,
waren 35 leden voor het voorgestelde
beleid en 2 leden stemden tegen. Hiermee
is het beleid aangenomen en hebben we het
afgelopen zondag tijdens het kerkpleinconcert ook al toegepast.
De mensen die tegen hebben gestemd
hebben inmiddels van het bestuur een
reactie gehad. Eén van de leden heeft het
bestuur ook nog wat inhoudelijke
suggesties gegeven, welke we graag
overnemen in het beleid.
In de volgende algemene ledenvergadering
in februari zullen we het beleid op het erelidmaatschap toelichten.

Repetitieweekend wordt repetitiedag
We hebben jullie onlangs gevraagd je op te
geven voor het repetitieweekend op 6, 7 en
8 oktober a.s. Ondanks een tweede
herinnering zijn er te weinig leden, die zich
hebben ingeschreven, zodat we hebben
moeten besluiten het repetitieweekend
niet door te laten gaan.
In plaats daarvan wordt, met het oog op de
naderende concoursen, een repetitiedag
gepland. Verzoek aan iedereen om
zaterdag 7 oktober 2006 voorlopig de
gehele dag vrij te (blijven) houden. Na de
vakantie krijg je verdere informatie.

Geslaagd !!
In de afgelopen periode zijn weer veel
leden van de harmonie op examen geweest.
Thomas van der Ven en Feliks Raap zijn
geslaagd voor hun bouwstenen-diploma
slagwerk.
Lidy Huijden en Marieke Dekker slaagden
beiden voor het B-diploma op klarinet.
Joost van Hoof slaagde voor het A-diploma
op trompet, terwijl Monique Barten en
Karel Wagenaar het A-diploma haalden op
sax.
Lianne van Lierop, Robin van de Steijn en
Marjolijn Aarts slaagden alle drie voor hun
A-diploma op de dwarsfluit. Annelies
Dekker slaagde voor haar A-diploma op
hoorn met lof van de jury.
Allemaal van harte proficiat met het
behaalde resultaat!

Robin van Maldeghem heeft nog een
herexamen nodig voor het diploma B op de
schuiftrombone.
Door ziekte van een docent is het examen
voor Birgit Barten, Anouk van Hout, Lia
Pogosian en Ellen van Aarle uitgesteld tot
na de zomervakantie.

De eerste repetitie voor de harmonie is
weer op donderdag 10 augustus a.s. om
19.30 uur in de Toren. De slagwerkgroep
start weer een week later op donderdag 17
augustus a.s. om 20.30 uur in het Cultureel
Centrum. In de week van 14 augustus
beginnen ook weer alle muzieklessen voor
slagwerk en harmonie.

Ledennieuws

Laatste repetitie
Op donderdag 29 juni jl. vond voor zowel
de slagwerk- als het harmonie-orkest de
laatste repetitie plaats.
Het verenigingsjaar werd afgesloten met
een tuinfeest bij Jan en Addy Nelissen.
Ook diverse ere-leden en veel partners van
leden waren aanwezig.
Eerder dan verwacht kwamen de eerste
gasten op het feest aan. Met medewerking
van diverse leden was de tuin prachtig
aangekleed. Het weer werkte fantastisch
mee. Na een kort woordje van de
voorzitter was het tijd voor een drankje
en een hapje. Iedereen liet het zich goed
smaken. Tijdens het tuinfeest was er nog
een optreden van ons eigen accordeonist
Wim Smits, die steeds keurig werd
ingeleid door Wim Jan Traa.
Rond het middernachtelijk uur waren velen
al huiswaarts, al hebben enkele leden tot in
de late uurtjes het harmoniejaar
afgesloten.

Luc van Eerd en Twan Smits zijn beiden
gestopt met hun lidmaatschap van de
harmonie. Anne Suiker en Ralph de Laat
stoppen bij de drumband. Lia Pogosian en
Lianne van Lierop zijn gestopt met hun
opleidingstraject. Alle zes bedankt voor
jullie inzet en enthousiasme. En wie
weet….tot ziens bij onze harmonie.
Nieuwe leerlingen in het komende jaar voor
de harmonie zijn Jenna van Gaal, Stijn van
Hoof, Lobke van der Zanden, Nienke
Voets, Lotte van der Sangen en Anouk van
der Ven.
Eefke Broeren komt ons korps versterken
met klarinet.
Allemaal welkom bij onze vereniging en veel
muziekplezier!

Kerkpleinconcert
Op zondag 2 juli jl. vond het
kerkpleinconcert plaats. Tijdens het
concert traden het opstaporkest, het
opleidingsorkest, de A- en B-selectie van
de slagwerkgroep en de harmonie op. Het
werd, mede door het prachtige weer en de
fantastische entourage een fijne
concertavond.
De harmonie speelde het stuk ‘Wieger
wordt wakker’ nog een keer. Tijdens de
Week van Servaes was dit op 18 juni al
opgevoerd. Nu kwamen opnieuw acht
blokfluiters meespelen en waren diverse
kinderen actief met meezingen en
meedansen.

Muzikaal hoogtepunt van de zondag was
wel het schuiftrombone-optreden van Ruud
van der Heijden. Na zijn enorme
inspanningen kreeg hij terecht de handen
van alle aanwezigen op elkaar.
Dit kerkpleinconcert was dit jaar
bijzonder, vanwege onze jubilarissen. Carel
en Peter van Sleuwen vierden vandaag het
feit dat zij 40 jaar bij de Harmonie zijn.
Wim Smits werd gehuldigd voor 50 jaar
trouw lidmaatschap.
Wim werd dan ook door onze voorzitter
Jan Nelissen benoemd tot ere-lid van de
harmonie. Proficiat !

Na de mooie woorden van onze voorzitter,
nam mevrouw Francien van de Ven namens
de Brabantse Muziekbond nog even het
woord. Zij onderscheidde alle drie de
jubilarissen met een speld en overhandigde
hen de bijbehorende oorkonde. Carel,
Peter en Wim, namens alle leden van harte
proficiat.
Een feestelijk einde van een bijzonder
kerkpleinconcert, wat op vakkundige wijze
werd gepresenteerd door Huub en Suzanne
Sperber.

Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief werd enkele
keren gesproken over Maartje Sperber.
Natuurlijk werd hier zus Suzanne bedoeld.
Excuus, ook op deze plek!

Fijne vakantie !
Weer een jaartje voorbij,
met vrolijke klanken,
prachtig slagwerk
en veel harmonie !

Ook voor Peter en Carel waren er
prachtige woorden en voor de echtgenotes
een prachtige bos bloemen.

Het 75 jarige jubileumjaar
nu echt helemaal voorbij,
instrumenten en noten opnieuw gericht
voor slagwerk- en harmonieconcours.
Maar nu eerst vakantie,
je instrument ‘even’ aan de kant
om straks met nieuwe inzet
en nieuw enthousiasme
het beste van jezelf
in de harmonie te geven !
Bedankt voor al je bijdragen in dit jaar !

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

