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Geslaagd jeugdkamp in de Vorstenbossche bossen 
In het weekend van 1 t/m 3 juni zijn we met onze jeugdleden weer 
op kamp geweest. Deze keer ging de reis naar Vorstenbosch. We 
startten het weekend om 18:00 uur bij De Muziekfabriek met een 
kennismakingsspelletje en zijn daarna met auto’s naar onze eerste 
tussenstop gereden bij Marko en Arianne Konings voor een lekker 
broodje hamburger. Met de buikjes vol hebben we de reis vervolgd 
naar de Blokhut de Roest in Vorstenbosch. Iedereen was zeer 
verwonderd door de mooie accommodatie; een goed begin van een 
leuk weekend!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rest van het weekend hebben we ons 
goed vermaakt: er was een quiz, er waren 
lasergames om in de bossen te lasergamen 
en op zaterdagavond hebben we gezellig 
met z’n allen film gekeken. Zelfs de 
pizzakoerier is nog pizza wezen bezorgen!  
 

Het weekend is afgesloten met een prachtig Kampconcert; buiten op het zonovergoten terras. Samen met 
de slagwerkgroep A- en B-selectie zorgde de jeugd voor een leuk en afwisselend concert. Het enthousiasme 
spatte er aan alle kanten vanaf. Super leuk was dat er zoveel publiek bij het concert was.  En het publiek 
concludeerde terecht dat we trots mogen zijn op onze talentvolle jeugd. Met een brede glimlach op ieders 
gezicht, maar ook een tikkeltje vermoeide ogen, gingen we daarna naar huis. Iedereen heeft nu alweer zin 
in het kamp van volgend jaar! 

  
Meer informatie: Annemarie Deckers, 06-53791770 of opleiding@muziekverenigingservaes.nl.  
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Zomerse seizoensafsluiting tijdens Zomeravondconcert zondag 1 juli 
Op zondag 1 juli jl. hield Muziekvereniging Servaes haar jaarlijkse Zomeravondconcert. En dit jaar waren de 
weersgoden ons wederom goed gezind. Het zonnetje scheen volop en de temperatuur was aangenaam. 
Perfect weer voor een openlucht concert. Het publiek was in grote getalen naar De Muziekfabriek gekomen 
om te luisteren naar alle mooie klanken van onze vereniging. De bezoekers genoten – onder het genot van 
een drankje – van een gevarieerd programma, verzorgd door het Opleidingsorkest, de Slagwerkgroepen A, 
B en C en het Harmonieorkest.   
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Geslaagd! 4x muziekdiploma’s in the pocket 
Traditiegetrouw vinden voor de zomervakantie de muziekexamens plaats van onze leerlingen. Gelukkig 
mogen wij ook dit jaar weer meerdere leerlingen feliciteren met hun diploma’s: 

 Sam van Aarle, B-diploma op saxofoon 

 Emma Blok, B-diploma op klarinet 

 Sieuwtje van Oorschot, B-diploma op dwarsfluit 

 Lisanne van Lankveld, C-diploma op klarinet 
 
Dames, van harte proficiat met jullie diploma’s! En voor Sam, Emma en Sieuwtje betekent hun diploma dat 
ze mogen doorgroeien naar het grote harmonieorkest. Wij zijn enorm blij met de versterking van deze drie 
talentvolle muzikanten in het orkest. We zien jullie na de zomervakantie graag alle vier als muzikant van het 
grote harmonieorkest.  
 
Meer informatie: Annemarie Deckers, 06-53791770 of opleiding@muziekverenigingservaes.nl. 

 
Sfeervolle laatste repetitie donderdag 5 juli 
Donderdag 5 juli jl. sloten we op feestelijke wijze 
het muziekjaar 2017-208 af. Het harmonieorkest 
hield eerst van 20.00-21.00 uur een open repetitie 
in De Muziekfabriek. Enkele trouwe muziekfans 
kwamen gezellig luisteren. Daarna was het tijd om 
het muziekjaar op informele wijze af te sluiten.  
 
Nieuw dit jaar was dat we welkom waren in de tuin 
van onze leden Ellen, Thijs en Bart Pouwels. Het 
blijft in Nederland altijd een risico om een feestje in 
de openlucht te organiseren. Maar na twee reeds 
geslaagde outdoor activiteiten (Kampconcert en 
Zomeravondconcert), zat het weer ook deze avond 
mee. Onder het genot van een smakelijk broodje 
warm vlees en een drankje werd volop gekletst: we 
blikten terug op een geslaagd muziekjaar en keken 
vooruit naar een uitdagend nieuw muziekjaar.  
Wij danken de familie Pouwels voor hun gastvrijheid.  
Wie weet is een nieuwe traditie geboren? 
 
Meer informatie: Fred Verkuijlen, feestcommissie, 06-46442296 of info@muziekverenigingservaes.nl.  
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Beluister deze zomer alvast ‘Dynamic Overture’ 
Tijdens de laatste repetitie van het harmonieorkest is er een nieuw muziekstuk uitgedeeld: ‘Dynamic 
Overture’ van de componist Franco Cesarini. Beluister deze zomer alvast het arrangement via YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=bq6GXIjs_e4. Veel luisterplezier. 

 
Succesvolle Servaes Doe Dagen 
De afgelopen weken hebben we twee 
geslaagde Servaes Doe Dagen gehad. 
De grote schoonmaak van De 
Muziekfabriek zit er weer op. En ook 
zijn er een heleboel achterstallige 
klusjes van het actielijstje afgevinkt. 
Alles ziet er nu zowel aan de 
binnenkant als aan de buitenkant 
weer spik en span uit. Heerlijk om zo 
de vakantieperiode in te gaan. Dank 
aan iedereen die zijn/haar steentje 
heeft bijgedragen. Want zoals altijd: 
vele handen maken licht werk.  

 
Serenade voor werelds bezoek bij Abdij van Berne zondag 29 juli 
Zoals in de vorige nieuwbrief is uitgelegd, komt er op zondag 29 juli een internationaal gezelschap naar de 
Abdij van Berne. Een unieke gebeurtenis. Want voor de eerste keer in de bijna 900-jarige geschiedenis van 
de wereldwijde Norbertijnen-kloosterorde wordt het Generaal Kapittel (de internationale bestuursraad) 
georganiseerd in Nederland. Op zondag 29 juli komt deze groep naar Heeswijk-Dinther. Een uniek moment 
dat gevierd mag worden. Tijdens een feestelijke ceremonie op het grasveld voor de Abdij van Berne zullen 
wij een serenade verzorgen. 
 
Programma feestelijke ceremonie: 
12:50 uur: Aanwezig bij De Muziekfabriek. 
 
13:10 uur:  Opstellen bij Gymnasium Bernrode om 

gezamenlijk met Sint Barbara Gilde 
marcherend de straat over te steken, 
vervolgens opstellen op grasveld voor de 
Abdij van Berne. 

 
13:15 uur: Start feestelijke ceremonie met  

achtereenvolgens: 

 Vendelgroet door Sint Barbara Gilde aan 
de nieuwe Abt-generaal 

 Aanbieden nieuw bier “Abt-generaal 
Quadruppel” aan de nieuwe Abt-generaal 

 Serenade door Muziekvereniging Servaes 
aan de nieuwe Abt generaal 

 Norbertijnen zingen gezamenlijk het 
Vivat-lied en proosten met nieuwe bier 

 
14:00 uur: Einde feestelijke ceremonie en gelegenheid  

voor een drankje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bq6GXIjs_e4
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Aanwezigheid: 
De afgelopen weken is geïnventariseerd welke leden aanwezig zijn. Wij gaan ervan uit dat iedereen die zich 
heeft aangemeld, ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Mocht je je in eerste instantie afgemeld hebben, 
maar nu toch beschikbaar zijn, kom 29 juli dan gezellig naar de serenade toe en geef het van te voren even 
door aan Myrtille Verhagen.  
 
Weg voor Boekhandel Berne afgesloten: 
Omdat er festiviteiten op het terrein van de Abdij van Berne plaatsvinden, is de weg voor boekhandel 
Berne en het Proeflokaal afgesloten. Om naar De Muziekfabriek te komen gebruik je de weg aan de 
achterzijde van de Boekhandel (dus wat normaal de uitgang is). Kom bij voorkeur op de fiets i.v.m. geringe 
parkeercapaciteit. Fietsen alsjeblieft netjes parkeren bij De Muziekfabriek. En  auto’s kunnen zoals 
gebruikelijk geparkeerd worden op parkeerplaats achter het Proeflokaal. 
 
Consumptiebonnen: 
De Abdij van Berne en Proeflokaal Berne stellen voor iedere muzikant 2 consumptiebonnen beschikbaar. Je 
kan die middag dus meteen het nieuwste Berne Abdij biertje proeven. Een primeur! Na de serenade zal 
voor iedereen een bierglas met 2 consumptiebonnen klaarstaan. Normaliter zit er statiegeld op deze 
bierglazen, maar de organisatie zorgt ervoor ons dat onze bierglazen gemerkt zijn. Hierdoor zijn de 
bierglazen herkenbaar en weet de organisatie dat wij geen statiegeld hoeven te betalen en dat wij bij 
inleveren dus ook geen statiegeld terugkrijgen. Dat betekent niet dat wij de glazen kunnen laten slingeren. 
Wij vragen iedereen vriendelijk zijn/haar glas na afloop netjes terug te brengen naar de bar. 
 
Meer informatie over het evenement, zie persbericht:  
https://www.hadeejer.nl/dorpsnieuws/247-dorpsnieuws/18020-generaal-kapittel-in-nederland-met-
introductie-van-de-abt-generaal-quadrupel  
 
Meer informatie: Myrtille Verhagen, secretaris, 06-21633503 of secretaris@muziekverenigingservaes.nl. 

 
 
Serenade Gerard en Jet Barten zondag 9 september 
Op zondag 9 september a.s. viert onze ere-voorzitter Gerard Barten en zijn vrouw Jet het heuglijke feit dat 
zij dit voorjaar 60 jaar getrouwd zijn. Dat verdient een mooie serenade met een heel groot korps. Iedereen 
wordt om 17.30 uur bij Zaal de Toren in Dinther verwacht. Om 17.40 uur zal de serenade worden gespeeld!  
 
Meer informatie: Myrtille Verhagen, secretaris, 06-21633503 of secretaris@muziekverenigingservaes.nl. 
 
 

Nieuwe e-mailadressen bestuur 
Onze naamswijziging naar Muziekvereniging Servaes krijgt steeds meer bekendheid. Dat betekent dat het 
ook tijd werd om de nieuwe naam door te voeren in de e-mailadressen voor de bestuursleden. Hierbij de 
nieuwe e-mailadressen: 

 Mandy Verhoeven:  penningmeester@muziekverenigingservaes.nl 

 Myrtille Verhagen:  secretaris@muziekverenigingservaes.nl 

 Annemarie Deckers: opleiding@muziekverenigingservaes.nl  

 Algemeen:   info@muziekverenigingservaes.nl  
 
 

Heb je n.a.v. deze nieuwsbrief tips, andere nieuwsitems, vragen  of opmerkingen?  
Neem contact op met secretaris Myrtille Verhagen: 06-21633503 of secretaris@muziekverenigingservaes.nl 
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