29 april 2006

Oud-ijzer-actie geslaagd

Exercitie-oefening

Op zaterdag 22 april jl. vond onze
jaarlijkse oud-ijzer-actie plaats. Dit jaar
werd er om half negen ’s ochtends
verzameld bij het Cultureel Centrum. Van
daaruit gingen ruim 30 vrijwilligers op pad
om langs de acht uitgezette routes het oud
ijzer in te zamelen. Hoewel het weer een
stuk kouder was dan voorspeld, zat de
sfeer er al snel goed in. Tussen de middag
was er voor koffie en wat te eten gezorgd
bij het Cultureel Centrum. De broodjes
frikandel en de soep smaakten opperbest.
’s Middags werd er nog volop oud ijzer
ingezameld. Rond zes uur ’s avonds waren
de laatste vrachten ingeleverd en kon de
balans worden opgemaakt.

Op donderdag 27 april jl. hielden we een
exercitieoefening in Zaal de Toren. Het
was weer even geleden dat we met elkaar
alle ‘afspraken’ met betrekking tot de
instructies en commando’s hadden doorgenomen. Tamboer-maître Hans van der
Sangen nam de standaard-situaties met
ons door zoals de procedure bij “korpsgeeft-acht”, het afslaan, passen naar voor,
achter en opzij en het counteren. Het is
de moeite hier aandacht aan te schenken,
zodat we met ons korps als ‘eenheid’ naar
buiten kunnen treden. Dat wordt door de
mensen langs de weg en tijdens de serenades gewaardeerd.
Op donderdag 1 juni is er opnieuw een gelegenheid om een exercitie-oefening mee
te maken. We gaan dan ook de straat op,
dus breng je instrumenten mee!! We hopen
velen van jullie dan te mogen ontmoeten,
noteer het alvast in je agenda !
Bij deze nieuwsbrief zijn de instructies en
commando’s nog eens bijgevoegd, zodat je
ze op een rustig moment nog eens kunt
nalezen.

Serenades en aubades
De commissie kijkt terug op een geslaagde
actie en bedankt iedereen hartelijk voor
hun inzet. Tot volgend jaar graag weer !

Huwelijk Peggie Doorenbosch en John
Peters
Op donderdag 28 april 2006 traden we
met de harmonie aan op de bruiloft van ons

lid Peggie Doorenbosch. We verzamelden
om 20.00 uur op de parkeerplaats bij
Aqua-rest. Van daaruit vertrokken we naar
Zalencentrum de Leygraaf. De oefeningen,
die we de dag ervoor doornamen, konden
direct in praktijk worden gebracht.
Vanonder de partytenten voor de Leygraaf
klonken onze muzikale klanken voor Peggie
en haar kersverse man John. Bijzonder was
dat uit het feestgedruis Peggie’s vader
John ons korps tijdens de serenade kwam
versterken.
Peggie en John, namens alle leden van de
harmonie, van harte proficiat!

Serenade voor onze ‘eigen’
gedecoreerde
Na de serenade voor Peggie konden we
onverwacht door naar Vorstenbosch. Op
vrijdagochtend 28 april werd duidelijk dat
Ben Cornelissen, lid van onze harmonie, een
Koninklijke Onderscheiding had ontvangen.
Voortaan mag Ben als Lid van de Orde van
Oranje Nassau door het leven, vanwege
zijn verdiensten als voorzitter van
gemeenschapshuis de Stuik, als medeoprichter en voorzitter van drumband de
Notenkraker en nu als voorzitter van de
Stichting Europees Schutterstreffen in
Heeswijk-Dinther.
Met alle verplichtingen van leden her en
der slaagden we er gelukkig toch nog in een

representatief korps op de been te
brengen en kreeg Ben vanuit ‘zijn eigen
gelederen’ de muzikale felicitaties.
Ben, van harte proficiat met je
onderscheiding.

Koninginnedagviering 2006
Op zaterdag 29 april werd Koninginnedag
gevierd. De Harmonie gaf om half 10 ’s
ochtends acte de présence de Sint
Servatiuskerk voor de Koninginnedagviering. Het thema was dit jaar Vrede,
waar de dirigent in zijn muziekkeuze ook
rekening mee had gehouden. Traditioneel
werd afgesloten met het Wilhelmus,
waarna we in een grote stoet met het gilde
en vele versierde fietsjes naar Plein 1969
liepen.
Hier werd een aubade gebracht ter
gelegenheid van Koninginnedag. Samen met
het St. Barbara Gilde, het St.
Willebrordusgilde en de Koninklijke
Fanfare verzorgden we een feestelijke
opening van de dag op het marktplein.
Helaas was het bewolkt en wat kil en niet
helemaal droog kwamen we aan bij ons
thuishonk de Toren.

Slagwerkers gezocht voor
harmonie
Ondanks diverse eerdere pogingen zijn we
nog steeds op zoek naar uitbreiding van
het aantal slagwerkers voor het
harmonieorkest. Momenteel bestaat de
slagwerkgroep uit twee personen maar we
willen die groep graag uitbreiden naar
tenminste vijf personen. In het
harmonieorkest worden een groot aantal
verschillende slagwerkinstrumenten
gebruikt waaronder o.a. een drumstel.
paukentrommen, vibrafoon, marimba, grote
trom en veel kleine bij-instrumenten. We

hebben graag ervaren slagwerkers maar al
heb je geen ervaring, kunnen we eventueel
voor een opleiding zorgen.

Ken je mensen in je omgeving, waarvan je
denkt dat zij mogelijk interesse hebben,
wijs hen dan op deze informatie.
Geïnteresseerden kunnen bellen met Jan
van Eerd, bestuurslid opleidingen, tel. 0651452223. U kunt ook contact zoeken met
het secretariaat van de Harmonie:
Lambert van der Ven, tel. 0413-293898.
Zend kopij voor deze nieuwsbrief naar:
ven.lambert@hetnet.nl Deze kan in de
volgende nieuwsbrief worden opgenomen.

