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29 april 2014 

 

 

 

Agenda - reminder 
1 mei 2014   Geen repetitie A-selectie slagwerk   
9 mei 2014   Medewerkersavond Abdij    20.30 uur 
17 en 18 mei 2014  Jeugdkamp      10.30 uur 
18 mei 2014   Bernhezer Solistenconcours    11.00 uur 
18 mei 2014   Slotconcert  jeugdkamp      
24 mei 2014   Brabants Kampioenschap slagwerk 
 

Voorwoord van de voorzitter 
De laatste week van april is een echte harmonieweek geworden. In deze 
Servaesnieuws enkele impressie van de activiteiten die achter ons liggen, 
maar ook even vooruitkijken naar een drietal activiteiten die begin mei op 
de agenda staan. Op 9 mei houden we onze medewerkersavond om 
mensen te bedanken, die mee hebben geholpen aan totstandkoming van  
De Muziekfabriek.  Ook kijken we vast vooruit naar ons jeugkamp in het 
weekend van 17 en 18 mei a.s. en het Bernhezer Solistenconcours op 18 mei in Nistelrode. Veel 
leesplezier. 
  

  Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 

 
Cultureel Centrum op bezoek 
Op woensdag 23 april bezochten vier bestuursleden en zes medewerkers van Cultureel Centrum 
Servaes De Muziekfabriek. Onze bestuursleden Maurice Bissels, Fred Verkuijlen, Myrtille Verhagen 
en Lambert van der Ven ontvingen  het tiental voor een kop koffie en thee. Hierna werd een 
rondleiding door De Muziekfabriek verzorgd. Het bezoek was een onderdeel van het afscheid van 
onze vereniging van het Cultureel Centrum. In augustus starten de A- en B-selectie van het slagwerk 
op maandagavond in de Muziekfabriek met hun wekelijkse repetities. Op verzoek van enkele 
bestuursleden van het Cultureel Centrum Servaes werd deze avond georganiseerd. 
Na de rondleiding werd in de Paternoster nog een borreltje gedronken op de jarenlange prettige 
samenwerking. Het bestuur en medewerkers wensen ons allemaal heel veel succes in ons nieuwe 
onderkomen.  
 

Harmonie Sint Servaes in HaDeefilm  
Donderdag 24 april 2014 gaat in Heeswijk-Dinther de geschiedenis in als HaDee 24/24. Zes 
cameraploegen waren deze dag ‘on route’ om het dagelijkse leven van de HaDeejers in 2014 vast te 
leggen. Zo werd 24 uur lang gefilmd, wat uiteindelijk leidt tot een film van 24 minuten. Voor onze 
vereniging zijn er opnames gemaakt bij het oud-ijzerteam, de slagwerkgroep (A- en B-selectie) en het 
harmonieorkest.  
In september zullen we weten welke bijdrage we aan de film hebben geleverd. ’s Avonds bij Hart van 
Nederland was onze vereniging nadrukkelijk in beeld. Niet het harmonieorkest zelf, maar de 
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opnames van de film van 1956 zaten in de achtergrond van het Hart van Nederland-decor verwerkt. 
Voor wie dat gemist heeft:  
http://www.hartvannederland.nl/algemeen/2014/docu-normale-leven-dorp/ 
 

   
 
Zie ook via Hadeejer.nl:  
http://www.hadeejer.nl/2014042412186/prominent/hadeejernl-zelf-in-beeld-bij-hadeefilm.html  
 
 

Serenade bij Koninklijke Onderscheiding Marietje van Gaal  
Op vrijdagavond 25 april brachten we een serenade bij gelegenheid van de Koninklijke 
Onderscheiding van Marietje van Gaal – Verstegen. Hoewel Marietje al haar verdiensten in Heeswijk 
heeft, wilde de familie graag een serenade van de Dintherse harmonie. Marietje en haar man 
Herman wonen al acht jaar in Dinther en het feestje zou aan de Bovenmeester worden gevierd met 
de nodige buurtbewoners.  
 

  
 
Vanaf de Raadhuisstraat vertrokken we met een korps van iets meer dan 30 leden naar de 
Bovenmeester. Een fikse regenbui dreigde en gedurende de serenade begon het ook licht te 
regenen. Na een toespraakje door de voorzitter en het Lang zal ze leven besloten we met Excellence. 
Doordat de druppels overgingen in stevige regen sloegen we iets eerder af en vonden ons 
onderkomen onder het door de familie opgezette tentje. 
Na het drankje was de bui over en gingen we terug naar de Raadhuisstraat, waar ondertussen het 
Heeswijkse gilde verzameld was voor een hulde aan mevrouw van Gaal.  
 

Bezoek voor impressies van de HaDeefilmopname, de uitreiking 
van het lintje bij Marietje van Gaal en de aubade: www.hadeejer.nl   
 

http://www.hartvannederland.nl/algemeen/2014/docu-normale-leven-dorp/
http://www.hadeejer.nl/2014042412186/prominent/hadeejernl-zelf-in-beeld-bij-hadeefilm.html
http://www.hadeejer.nl/
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Aubade eerste Koningsdag 
Op zaterdag 26 april vond de aubade plaats bij gelegenheid van de eerste Koningsdag. Om half 10 
speelde het harmonieorkest in de zeer matig gevulde Sint Servatiuskerk tijdens de viering, die dit jaar 
het thema ‘Verandering’ droeg. Tijdens de viering werd Ammerland gespeeld van Jacob de Haan. 
Tijdens de viering speelde de harmonie Lauden Regem, een compositie ter gelegenheid van de 
kroning van Willem Alexander tot koning vorig jaar. Afgesloten werd met het Wilhelmus. 
 

 
 
Hierna ging het in optocht naar Plein 1969. Het gilde ging voorop, waarna een stoet met versierde 
fietsjes door ons ruim opgekomen korps werd afgesloten. Bijna vijftig muzikanten van onze harmonie 
trokken door de Torenstraat, Julianastraat, Bernhardstraat en Irenestraat naar Plein 1969, wat voor 
de gelegenheid was omgedoopt tot het Oranjeplein.  
 

  
 
Na de gebruikelijke rituelen met dit jaar burgemeester Marieke Moorman als debutant werd 
Koningsdag 2014 voor de harmonie besloten met een terugtocht met het korps naar Dinther.  
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Teambuildingsdag A-selectie slagwerk  
Op zondag 27 april hield de A-selectie van de slagwerkgroep een teambuildingsactiviteit. In de 
middag werd er in twee groepen gebowld in Veghel. ’s Avonds was er een barbecue georganiseerd in 
de Muziekfabriek. Aansluitend werd er in de Paternoster nog nageborreld en weren het dartbord en 
de sjoelbak zeer intensief gebruikt. 
 

  
 
Winnaar tijdens het bowlen werd Geert van der Heijden, waar Bart Sperber tweede werd. Maurice 
Bissels werd derde.  
 

  
 
De teambuildingsdag werd georganiseerd door Geert van der Heijden (met hulp van Wilhelmien die 
voor een fantastische barbecue zorgde), Els Jacobs en Maurice Bissels.  
 

Bernhezer Solisten Concours  
Op zondag 18 mei heeft het tweede Bernhezer Solisten Concours 
plaats. Vorig jaar hadden we de primeur in het Cultureel Centrum in 
Dinther. Dit jaar gaan we naar het nieuwe Nesterlé-gebouw in 
Nistelrode. Hier treden van 11 tot 13.00 uur vijftien Bernhezer solisten 
/ kleine ensembles op om de Bernhezer Solisten Concours prijs te 
winnen. Voor onze vereniging nemen deel: Bart Pouwels op slagwerk, 
Lobke van der Zanden op klarinet en Susanne van den Broek en 
Myrthe Manders op dwarsfluit. Alle vier heel veel succes! 
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Medewerkersdag 9 mei a.s.  
Op vrijdag 9 mei houden we een medewerkersavond voor mensen die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de inrichting van De Muziekfabriek. Een aantal mensen zijn persoonlijk genodigd 
vanwege hun grote verdiensten. Zij mogen ook hun partners meebrengen. Alle overige leden, die 
zich hebben ingezet zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via voorzitter@st-servaes.nl  

 

17 en 18 mei a.s. eerste Jeugdkamp  
Op zaterdag 17 en zondag 18 mei a.s. vindt het eerst Jeugdkamp van harmonie Sint Servaes plaats. 
Plaats van handeling is De Muziekfabriek. Ruim twintig jeugdleden hebben zich inmiddels opgegeven 
om ruim een dag (én een nacht) met elkaar te musiceren, gezellige activiteiten te doen en natuurlijk 
met elkaar te slapen.  
Het Jeugdkamp wordt afgesloten met een concert, waarbij iedereen van harte welkom is op zondag 
18 mei a.s. om 11.00 uur in De Klinkerij. De Klinkerij is de grote zaal in De Muziekfabriek ,die gebruikt 
wordt voor grote repetities en kleine concertjes. Iedereen is hierbij van harte welkom!  
 
 

 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl  

voor meer foto’s van diverse activiteiten. 

 
Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl 

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 
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