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Nieuwsbrief 2014.03 
 
Son en Breugel, december 2014 
 

Beste VRIEND van de harmonie, 
     
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van 2014  met de meest actuele informatie. Wij sturen u 
periodiek een nieuwsbrief toe om u beter op de hoogte te houden over de ontwikkelingen binnen de 
harmonie. We kijken in elke nieuwsbrief terug op activiteiten die hebben plaatsgevonden en we wijzen 
u als Vriend als eerste op aanstaande optredens en acties.  
Raadpleeg ook eens de website van PHEV:  WWW.PHEV.NL 
 

Voorwoord door voorzitter. 
De titel Grand Merci Concert was dit jaar wel bijzonder toepasselijk; immers de avond van 28 
november stond geheel in ’t teken van dank. Dank aan de Vrienden van de Harmonie en omgekeerd 
aan de muzikanten en dirigent, dank aan het Bestuur van de Harmonie en tenslotte aan jubilaris Ties 
van Gorp en zijn echtgenote Greet. Elk jaar weet de Harmonie ons, Vrienden, aan het eind van het jaar 
weer te verrassen met prachtige bekende en onbekende muziek, muzikaal en technisch mooi 
uitgevoerd onder leiding van Martin Maas. Als je al koud het Vestzaktheater binnenkomt, dan ga je 
onder titels als I will follow him, Swing when you’re winning en I feel pretty, warm en vrolijk aan ’t eind 
van de prachtige avond naar je home terug; de Harmonie, blij met de jaarlijkse circa € 9.000, door de 
Vrienden bij elkaar gebracht en wij, Vrienden, blij met de goedlopende Harmonie in- en voor ons dorp. 
Immers, ik herhaal maar weer: we zijn in Son en Breugel ontzettend verwent en rijk-gezegend met 
deze gekwalificeerde  Harmonie, die een van de instrumenten is om betekenis aan Son en Breugel te 
geven en saamhorigheid in de gemeenschap te bevorderen. In mijn ogen mist ’n dorp zonder harmonie 
dus iets wezenlijks. Daarnaast mag ook wel eens aandacht besteed worden aan de 
opleidingsmogelijkheden, waarvoor de Stichting pro Honore et Virtute zich sterk maakt. Hierdoor 
krijgen veel jongeren de gelegenheid om, al of niet in Harmonieverband, bekend en vertrouwd te 
geraken met muziek en diverse instrumenten. Nogmaals spreek ik mijn dank uit voor uw giften en 
support met de wens dat u blijft ondersteunen en dat u tracht nog meer Vrienden voor de Harmonie 
aan te brengen. Voor 2015 wens ik u - en ook de bemanning en muzikanten van de Harmonie - een 
goed jaar toe met veel muzikaal genoegen.  
 

Harmonie actueel:  
In het jaar 2014 heeft de harmonie weer nadrukkelijk van zich laten horen. Natuurlijk hebben we de 
standaard activiteiten begeleid zoals de Dodenherdenking, Koningsdag en de intocht van Sinterklaas. 
Maar het grootse Remember September concert ter gelegenheid van de 70-jarige bevrijding was een 
absoluut hoogtepunt in 2014. Het Harmonieorkest onder leiding van Martien Maas heeft in dat concert 
diepe indruk gemaakt op de ca 2500 toeschouwers op en rond het Kerkplein. Het Harmonieorkest 
heeft ondubbelzinnig laten horen dat ze veel kwaliteit in huis hebben en dat ze ook swingende 
nummers in het repertoire hebben. U, als Vriend wist dat natuurlijk al veel langer, maar voor de 
gewone inwoner van ons dorp was het concert een openbaring.  
De harmonie bestaat naast het Harmonieorkest uit de Opleidingsharmonie en het jeugdige 
Samenspeelorkest, maar ook uit de Blaoskaken, Sonore en drie Slagwerkgroepen. Kortom de stichting 
Pro Honore et Virtute is een hele muziekfamilie die in verschillende samenstellingen voor u en ons 
dorp optreedt. We kunnen dit ook doen door uw goedwillende bijdrage aan de muziekinstrumenten en 
de opleiding van onze jonge muzikantjes. Hartelijk dank daarvoor.  

http://www.phev.nl/
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Als dank voor uw jaarlijkse bijdrage bieden de besturen van de harmonie en de Vrienden van de 
harmonie elk jaar een Grand Merci aan u aan. Afgelopen concert was zeer goed bezocht en een 
bomvol Vestzaktheater heeft kunnen genieten van een bijzondere avond. Niet op de laatste plaats 
omdat Ties van Gorp gehuldigd werd vanwege zijn 50-jarige jubileum als lid van de harmonie. Speciale 
acts door muzikanten, een unieke buut door Harry Sijbers en zijn fanfare en mooie woorden door de 
sprekers maakten deze Grand Merci onvergetelijk. Wat fijn dat u er met zo velen bij was. In 2015 wil de 
harmonie verder gaan op de ingeslagen weg en dat betekent een mengeling van klassieke en 
swingende nummers spelen op het hoogste niveau. Daar zullen ook top zangers en zangeressen bij 
worden uitgenodigd als dat nodig is. Op dit moment wordt bekeken of een spetterende avond in 
december van 2015 tot de mogelijkheden behoort. U hoort daar natuurlijk als trouwe Vriend over 
zodra meer over het programma bekend is.  
In 2015 zal door de politiek een besluit genomen worden over het Vestzaktheater, al vele jaren ons 
trouwe muziekhuis. In 2013 en 2014 heeft het bestuur meerdere constructieve gesprekken gevoerd 
met ambtenaren en wethouder Visser. Uit die gesprekken is een uitgebreide inventarisatie gekomen 
om de belangen van de harmonie te kunnen dienen in de komende decennia. Wat daarvan 
gerealiseerd zal gaan worden, is op dit moment onduidelijk, maar we houden u op de hoogte.  
In eerdere Nieuwsbrieven hebben we u op de hoogte gesteld van de bestuurswisselingen die hebben 
plaatsgevonden. In het kort: Johan Slegers is vervangen door Anouk Zenden (secretaris), Irma 
Kellendonk is vervangen door Maaike Sanders (muzikanten harmonie orkest en acties), en Rinus 
Verhagen is vervangen door Johan Schoenmakers (penningmeester). In alle gevallen gaat het om 
bestuursleden met een jarenlange trouwe dienst voor de harmonie en de muziekkwaliteit in ons dorp. 
Het bestuur is hen bijzonder dankbaar voor hun jarenlange belangeloze inzet. Het bestuur heeft verder 
gemeend om de belangen van de slagwerkers beter te kunnen dienen door een extra bestuurslid aan 
het bestuur toe te voegen. Ineke Postema is sinds september jl toegetreden tot het bestuur. Ze is 
voortvarend van start gegaan met een specifiek beleidsplan om de slagwerkafdeling verder te 
ontwikkelen. Ook Ineke wensen we veel succes toe.  
In de zomer van afgelopen jaar heeft een speciale actie plaatsgevonden waarvan het doel was om te 
komen tot minimaal 10 nieuwe Vrienden. De werving is verlopen via persoonlijke relaties van 
bestuursleden en is bijzonder succesvol gebleken. Deze actie willen we ook in 2015 voortzetten, maar 
natuurlijk juichen we het toe als u collega’s, vrienden of familieleden wilt aanmelden. Samen met u als 
Vriend gaan we ons best doen om van 2015 een mooi muzikaal jaar te maken.  

 
Digitale informatie 
Wij leven nu in een digitaal tijdperk. Wellicht beschikt u ook over internet en e-mail. Wij komen graag 
tegemoet  aan de vraag vanuit de Vrienden om de nieuwsbrieven digitaal te mogen ontvangen. 
Wanneer u ons uw e-mailadres beschikbaar stelt, zorgen wij voor de verdere afhandeling en ontvangt 
u voorstaan de nieuwsbrief per e-mail. Aanmelden via:  macverhagen@kpnmail.nl 
  
Met vriendelijke groet namens het bestuur van de:  
Stichting “Vrienden van de Harmonie Pro Honore et Virtute”. 


