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Mooie uitslag Rabobank Clubkas Campagne 
De jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne is afgelopen donderdagavond op 
feestelijke wijze afgesloten tijdens de finaleavond. Els Jacobs en Jolanda de 
Laat vertegenwoordigden onze vereniging. Zij genoten van een avondvullend 
programma dat werd gepresenteerd door Jochem van Gelder. Rabobank 
Bernheze Maasland stelde voor deze editie van de Clubkas Campagne  
€ 300.000 beschikbaar. Tijdens deze avond is bekend gemaakt dat 48% van de 
31.841 Rabobank-leden heeft gestemd. Het resultaat hiervan is dat iedere 
stem € 4,00 waard is. Onze vereniging heeft 184 stemmen gekregen. Dit 
betekent dat wij € 736 ontvangen. Een mooi bedrag waar wij enorm blij mee 
zijn. Wij danken iedereen die zijn/haar stem op onze vereniging heeft 
uitgebracht!  
 

Meer informatie: Myrtille Verhagen, 06-21633503 of secretaris@muziekverenigingservaes.nl. 

 
Laatste nieuws Vriendenconcert ‘Friends for Life’ 7 oktober 2018 
Morgenochtend staat ons Vriendenconcert ‘ Friends for Life’ op het programma. Naast alle vrienden zijn 
natuurlijk alle andere belangstellenden ook van harte welkom om te komen genieten van onze prachtige 
muziek. Dus nodig al je familieleden en vrienden uit om te komen luisteren. 
 
Presentatie Ereleden-galerij 
Wellicht hebben jullie in de wandelgangen al eens vernomen dat we 
bezig zijn met een Ereleden-galerij. Het is nu zover dat we deze 
Ereleden-galerij tijdens het concert kunnen presenteren. Ereleden zijn 
mensen die zich buitengewoon hebben ingezet voor onze vereniging 
en hebben daarom een speciale plek binnen onze vereniging. Deze 
leden verdienen het om extra in het zonnetje gezet te worden. Dat 
doen wij door hen op te nemen in de Ereleden-galerij, welke een 
mooi plekje krijgt in De Muziekfabriek, het verenigingsgebouw van 
Muziekvereniging Servaes.  
 
Hoe laat moeten leden aanwezig zijn:  
Leden slagwerkgroep = 10:00 uur 
Leden harmonieorkest = 10:30 uur 
 
Repertoire slagwerkgroep: 

- Out of the hat 
- Technologie 
- Myth of the Phoenix 
- Stormbreak 
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Repertoire harmonieorkest: 
- Atlantic Overture   
- Dynamic Overture 
- Hymn to the world 
- Innuendo 
- Tin Tin 
- Celebration 
- Böhmischer Traum 

 
Meer informatie: Els Verdonk, 0413-293501 of lverdonk@ziggo.nl.  
 
 

Kledingvoorschriften voor harmonieorkest en slagwerkgroep  
Het bestuur en de kledingcommissie vragen graag ieders aandacht voor de kledingvoorschriften voor het 
harmonieorkest en slagwerkgroep bij concerten en andere openbare optredens. Wij hopen met 
onderstaand overzicht duidelijkheid te geven wat van iedereen verwacht wordt.  
 
UNIFORM (bijv. bij serenades en in de kerk) 

- Zwarte schoenen (geen sportschoenen met witte zool) 
- Zwarte broek 
- Zwarte sokken of panty sokjes 
- Poloshirt Servaes 
- Jas Servaes 
- Das Servaes   

 
CONCERTKLEDING (feestelijk zwart) 
Heren  

- Zwarte schoenen 
- Zwarte sokken 
- Zwarte lange broek  
- Zwarte blouse dus GEEN zwart shirt of bedrukt shirt of blouse 

 
Dames 

- Zwarte schoenen 
- Zwarte panty 
- Zwarte jurk of rok. Lengte van jurk of rok dient op de knie te zijn 
- Zwarte broek met zwarte blouse 

 
Bij concerten dragen we feestelijk zwart. Dit wil dus zeggen dat we geen spijkerbroeken dragen. Ook bij 
warm weer geen afgeknipte of korte zwarte spijkerbroeken.  
 
Namens de kledingcommissie, 
Marja, Francien en Annemarie 
 
Meer informatie: Annemarie Deckers, 06-53791770 of opleiding@muziekverenigingservaes.nl. 
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Solisten voor The Passion in Concert zijn bekend! 
Het harmonieorkest en de slagwerkgroep zitten volop in de voorbereidingen voor hun uitvoeringen tijdens 
het JumboMuziekFestival. Maar achter de schermen is de organisatorische voorbereiding voor The Passion 
in Concert in volle gang. Op zaterdagavond 13 en zondagmiddag 14 april 2019 organiseert onze 
muziekvereniging dit concert. Dit concert is een muzikaal eerbetoon aan het gelijknamige 
televisieprogramma The Passion, een Nederlands muzikaal-bijbels evenement over het lijden en sterven 
van Jezus Christus dat jaarlijks op Witte Donderdag wordt gehouden en op televisie wordt uitgezonden.  
 
The Passion in Concert is een concert dat is gebaseerd op het paasverhaal. Samen met solisten, een koor en 
een verteller gieten we dit verhaal in een modern en muzikaal spektakel. Het repertoire van bekende 
Nederlandstalige nummers wordt op dit moment zorgvuldig uitgezocht.  

 
De werkgroep presenteert met trots de solisten, het koor en de verteller voor The Passion in Concert: 

- Jezus = René Habraken 
- Judas = Harrie van der Steijn 
- Petrus = Dirk van Grinsven 
- Maria = Kaylee Rijkers 
- Pontius Pilatus = Olaf Sleutjes  
- Koor = La Orfeon 
- De verteller = Lambert van der Ven 

 
Namens de werkgroep The Passion in Concert, 
Els, Mandy, Arianne, Martje, Albert, Ellen en Stephanie 
 
Meer informatie: Els Verdonk, 0413-293501 of lverdonk@ziggo.nl.  

 
 
GEVRAAGD: Vrijwilligers voor organisatie Dinther Proms 2020 

In de vorige nieuwsbrief stond een omroep voor vrijwilligers voor de organisatie voor Dinther Proms 2020. 
Het bestuur heeft een organogram gemaakt en opgehangen op het informatiebord in De Muziekfabriek. 
Wij vragen leden hun naam in te vullen op deze lijst bij de commissie waar zij graag aan willen bijdragen. De 
afgelopen weken is de lijst al aardig gevuld. Toch hopen we op nog meer animo. Het zou mooi zijn als alle 
leden hun naam op de lijst invullen, zodat ook deze editie van Dinther Proms weer een mooi evenement 
van ons allemaal wordt. Op de volgende pagina vinden jullie in het klein het organogram met bijbehorende 
informatie en intekenlijst. Denk thuis alvast na over welke rol bij je past en vul daarna je naam in op het 
formulier in De Muziekfabriek.  Invullen kan nog tot 12 oktober!  
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Meer informatie: Myrtille Verhagen, 06-21633503 of secretaris@muziekverenigingservaes.nl. 
 

 
Nieuwe datum demonstratie LefreQue klankbruggen: 8 november  
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij aan dat het harmonieorkest een 
demonstratie krijgt van de LefreQue klankbruggen. Per abuis hebben we de 
verkeerde datum gecommuniceerd. De juiste datum voor de demonstratie is 
donderdag 8 november. Noteer deze nieuwe datum in je agenda! 
 
Het is de bedoeling dat alle blaasmuzikanten van het harmonieorkest die avond 
aanwezig zijn bij de repetitie. Het belooft een leuke repetitie te worden, want je 
ervaart als muzikant meteen het verschil. Deze demonstratie is niet voor de 
slagwerkers; zij hebben deze avond dus vrij. 
 
Meer informatie: Els Verdonk, 0413-293501 of lverdonk@ziggo.nl.  
 

 
Wijziging programma JumboMuziekFestival 3 + 4 november 2018 
Via de organisatie van het JumboMuziekFestival hebben wij vernomen dat er een wijziging is in de 
programmering op zaterdag 3 november: de slagwerkgroepen van Zijtaart en Boekel hebben gewisseld van 
tijdstip. Voor onze slagwerkgroep heeft deze wijziging geen consequentie qua tijdstip. Toch willen wij jullie 
het juiste programma voor het muziekweekend toesturen. Het juiste programma vinden jullie hieronder. 
 
Meer informatie: Maurice Bissels (slagwerkgroep), mbi@fioretticollege.nl  
of Els Verdonk (harmonieorkest), lverdonk@ziggo.nl. 
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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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