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Nummer: 
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Datum: 

30-11-2018 
 

 
 

Pien Kanters geboren 
Op vrijdag 2 november is onze fluitist Daniëlle Kanters-van Sleuwen bevallen van een prachtige dochter 
Pien. Daniëlle, Teun, Mees en Jip van harte proficiat en we wensen jullie samen veel geluk toe. Natuurlijk 
ook proficiat aan opa Peter en oma Dia van Sleuwen. Opa Peter kreeg met de geboorte van Pien wel een 
heel bijzonder verjaardagscadeau. 

 

  
 

Een “go” voor Dinther Proms 2020 

De afgelopen periode deed het bestuur een oproep voor vrijwilligers voor 
de organisatie voor Dinther Proms 2020. Wij vinden het enorm fijn dat er in 
grote getale positief is gereageerd op die oproep. Kennelijk willen we er 
met z’n allen weer een groot feest van maken. Dit heeft het bestuur doen 
besluiten een “go” te geven om de organisatie van Dinther Proms 2020 op 
te starten. In januari 2019 zal de stuurgroep voor het eerst bij elkaar 
komen. Maar… één zeer cruciale vacature in de stuurgroep is nog niet 
ingevuld, namelijk voorzitter voor de sponsorcommissie. Ken je iemand die 
die rol op zich kan nemen? Geef de naam dan door aan Mandy Verhoeven.   

 
Meer informatie: Mandy Verhoeven, 06-06-48103687 of 
pennningmeester@muziekverenigingservaes.nl. 

 
 
 

  

mailto:pennningmeester@muziekverenigingservaes.nl


2 
 

Aanstaande zondag:  
Jong ontmoet oud in De Muziekfabriek 
Op zondag 2 december vindt in De Muziekfabriek een 
muzikale ontmoeting plaats tussen verschillende 
generaties muzikanten. Het opleidingsorkest van 
Muziekvereniging Servaes houdt namelijk een 
uitwisselingsconcert met het Bernhezer Senioren Orkest. 
 
Beide orkesten zaten drie jaar geleden ook al eens samen 
op het podium tijdens het Jong ontmoet Oud 

muziekfestival. Dat festival werd gehouden in het weekend van de Viking Dinther Proms concerten ter 
gelegenheid van het 85-jarig bestaan van Muziekvereniging Servaes. Ook het aanstaande 
uitwisselingsconcert staat in het teken van een jubileum. Dit jaar viert namelijk het Bernhezer Senioren 
Orkest haar 10-jarig bestaan. Dat leek de twee orkesten een mooie gelegenheid om opnieuw samen het 
podium te betreden. 
 
Zondagochtend 2 december zal het opleidingsorkest, onder leiding van Arian Deckers, de muzikale 
ontmoeting tussen jong en oud openen. Het Bernhezer Senioren Orkest, onder leiding van Leo Boeijen, zal 
de ochtend afsluiten. Beide orkesten zullen een gevarieerd programma ten gehore brengen. Het belooft 
een mooie ochtend te worden, voor jong en oud en alles wat daar tussen zit. Iedereen is vanaf 10:30 uur 
welkom in De Muziekfabriek, Abdijstraat 53 in Heeswijk-Dinther. Het concert begint om 11:00 uur. De 
toegang is gratis.  
 
Meer informatie: Annemarie Deckers, 06-53791770 of opleiding@muziekverenigingservaes.nl. 
 

 

 
Kom 15 december naar de Muzikale Kerstmarkt  
Na het succes van vorig jaar, komt er een 2e editie van 
onze Muzikale Kerstmarkt. Op zaterdag 15 december zal 
van 15:30 tot 19:00 uur de Muzikale Kerstmarkt 
plaatsvinden in De Muziekfabriek. Op deze kerstmarkt 
bieden wij onze bezoekers geen kraampjes met 
kerstspulletjes, maar optredens door verschillende 
muziekgezelschappen.  
 
Uiteraard kan iedereen een drankje en een hapje 
nuttigen. Natuurlijk passend bij het  winterse thema. 
Glühwein en warme chocomelk zullen dus niet ontbreken. 
Voor de kinderen worden weer diverse spelletjes en een 
knutselhoek opgesteld. Het wordt vast en zeker weer een 
gezellige namiddag, in een sfeervolle kerstsfeer. We  
hopen jullie allemaal te zien. 
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We kunnen tijdens deze kerstmarkt nog wat hulp gebruiken. Vooral als 
begeleiding bij de spelletjes en het bemannen van de drank- en hapjeskraam. 
Eventueel kunnen mensen elkaar afwisselen. Wil je helpen? Meld je dan aan 
bij Annemarie Deckers.  
 
Meer informatie: Annemarie Deckers, 06-53791770 of 
opleiding@muziekverenigingservaes.nl. 

 

Update The Passion in concert 
Enkele jaren geleden werd er geopperd om The Passion uit te voeren en in 2019 gaat het dan eindelijk 
gebeuren. We zijn als werkgroep enthousiast gestart. We hebben ideeën geopperd en wilden het ‘klein’ 
houden, maar uiteindelijk zal het een concert worden waar hopelijk nog lang over gesproken gaat worden 
in Heeswijk-Dinther en omstreken. De werktitel van het concert is: ‘Iedereen is van de wereld’. De 
boodschap van ‘Iedereen is van de Wereld' is een universele oproep tot saamhorigheid. Ondertussen zijn 
we muzikaal gezien al gestart met de voorbereidingen en liggen de eerste muziekstukken op onze 
lessenaar. 
 
De solisten zijn bekend en hebben onderling al kennis met elkaar gemaakt. We zijn op zoek gegaan naar 
solisten die een binding hebben met HDL. Ook wilden we tijdens dit concert nieuwe talenten het podium 
bieden. Naast het vertrouwde gezicht van René, gaan we tijdens The Passion daarom kennismaken met 
nieuwe solisten. Dat maakt de rolverdeling als volgt: 

 Jezus: René Habraken   

 Judas: Harrie van der Steijn 

 Maria: Kaylee Rijkers    

 Pontius Pilatus: Olaf Sleutjes 

 Petrus: Dirk van Grinsven                      

 Verteller: Lambert van der Ven 
 
Wij zullen als harmonieorkest centraal staan met muzikale ondersteuning van koor La Orfeon. Het geheel 
zal uit versterkt worden door René Heesakkers en Drewes van der Laag zal het licht voor zijn rekening 
nemen. Het is fijn dat de slagwerkgroep bereid is gevonden om ons te ondersteunen met hand en 
spandiensten, zodat de muzikanten van het harmonieorkest hen weer kunnen helpen met het 
reünieconcert op 18 mei 2019.  
 
We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij en dat we samen naar twee geweldige voorstellingen op 
zaterdagavond 13 april en zondagmiddag 14 april gaan toewerken. Houd deze datums vrij in je agenda! 
 
Mochten er nog vragen, ideeën of andere ingevingen zijn, dan horen wij dat graag! 
 
Muzikale groet namens de werkgroep The Passion in concert                                                                                                          
Mandy, Stephanie, Martje, Arianne, Ellen, Albert en Els 
 
Meer informatie: Els Verdonk, 0413-293501 of lverdonk@ziggo.nl.  
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Onthulling Ereleden-galerij Muziekvereniging Servaes 
In deze nieuwsbrief blikken we ook even terug op een aantal mooie momenten van de afgelopen periode. 
Zo presenteerde onze vereniging op zondag 7 oktober tijdens het vriendenconcert ‘Friends for life’ met 
grote trots een Ereleden-galerij. Vier niet musicerende Ereleden - Gerard Barten, Martien Deckers, Willy 
van der Steijn en Joop Traa – hadden de eer om het kunstwerk ten overstaande van een zaal vol 
muziekvrienden te onthullen.   
 
Ereleden van Muziekvereniging Servaes zijn mensen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de 
vereniging of al meer dan 50 jaar lid zijn. Deze mensen hebben daarom een speciale plek binnen de 
vereniging. Als blijk van waardering zijn hun namen opgenomen in de Ereleden-galerij, welke een 
prominente plek krijgt in ons verenigingsgebouw De Muziekfabriek. 
 
Wij zijn Ronnie van Grunsven van Beeldengieterij Tenax enorm dankbaar voor het ontwerp, de realisatie en 
de schenking van de Ereleden-galerij. Het is een prachtig kunstwerk bestaande uit drie notenbalken met 
muzieknoten die samen een liedje vormen. Een toepasselijk liedje voor elk feestelijk moment: lang zullen ze 
leven. De muzikanten zetten tijdens de onthulling direct een lang zullen ze leven in. Het publiek zong uit 
volle borst mee.  
 
De onthulling van de Ereleden-galerij was een bijzonder moment tijdens het vriendenconcert. Maar 
muziekvrienden waren in groten getale ook naar De Muziekfabriek gekomen om te genieten van mooie 
muziek. Voor de pauze speelde de slagwerkgroep en na de pauze het harmonieorkest. Voor beide orkesten 
was dit vriendenconcert een try-out voor het Jumbo Muziekfestival. Het concert was tevens een mooie 
gelegenheid om Richard van Cleef en Willy Hermans in het zonnetje te zetten wegens hun 40-jarig 
lidmaatschap. Heren, nogmaals van harte proficiat namens alle leden van onze vereniging.  
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Collegiaal Bernheze HaFa-overleg  
Binnen Bernheze vindt met enige regelmaat collegiaal overleg plaats tussen de voorzitters van de vijf 
Bernhezer HaFa-muziekverenigingen. Het leek de voorzitters eens goed om een ontmoeting te organiseren 
waarbij alle bestuursleden elkaar konden ontmoeten. Zodoende kwamen op 10 oktober alle bestuursleden 
van de Bernhezer muziekverenigingen bijeen in Heesch voor een collegiaal overleg. Doelstelling was elkaar 
beter te leren kennen en samen te discussiëren over vraagstukken en lopende zaken binnen de 
afzonderlijke besturen.  
 
Hans Manders, voormalig huisarts en voorzitter van Fanfare Aurora uit Heesch, opende de bijeenkomst met 
een interessante lezing over wat muziek en het bespelen van een muziekinstrument doen met het 
(kinder)brein. Daarna zijn we in groepjes met elkaar in gesprek gegaan om vragen te stellen en ervaringen 
te delen op het gebied van: 1) het enthousiasmeren van jeugd voor HaFa-muziek en -verenigingen, 2) wat 
we als collega muziekverenigingen voor elkaar kunnen betekenen en 3) oplossingen voor een financieel 
gezonde toekomst. Het was een interessante en zeer waardevolle bijeenkomst, waarbij we hebben gezien 
dat we veel overeenkomsten hebben en ook heel veel van elkaar kunnen leren.   

 

Blazers Ensemble Servaes bij Alle Zielen  
Op het terrein van het Abdij van Berne vond op vrijdagavond 2 november Alle Zielen plaats. Op deze avond 
dachten we aan de doden. Degenen die we missen. Die van ons zijn heengegaan maar voor altijd een plekje 
in ons hart hebben. Dat doet de organisatie op een bijzondere en gepaste wijze. Ze verbinden oude en 
nieuwe rituelen en creëren daarmee ruimte om stil te staan bij het leven en de dood. Samen zijn we 
allemaal verbonden in ons verdriet en vieren we het leven. Alle Zielen is een vernieuwde vorm van een 
katholieke traditie, maar is niet gebonden aan een religie. Met muziek en zang, kunst en theater, eten en 
drinken, licht en vuur willen men de traditie vernieuwen en rituelen verlevendigen. 
 
Het Abdijterrein was voor dit evenement schitterend verlicht. Het leek wel een sprookjesbos. Je kon een 
route volgen, die je langs alle activiteiten bracht. Zoals: smeden, drijfkaarsen maken, persoonlijke gedichten 
laten maken, enz. Ook waren er singer-songwriters die optraden. De avond begon om 18:00 uur met een 
avondmis in de Abdijkerk, daarna ging het terrein open. In de kerk was er vanaf 19:00 uur om het uur een 
programma van 3 muziekgroepen (waaronder een ensemble van Servaes).  
 
Onze vereniging was vorig jaar al uitgenodigd om een steentje bij te dragen aan Alle Zielen. Helaas lukte 
ons dat vorig jaar niet omdat het op een donderdagavond plaatsvond en we midden in de voorbereiding 
naar het concours zaten. En ook dit jaar viel het evenement niet gunstig, namelijk in hetzelfde weekend als 
het Jumbo Muziekfestival. Daarom is er gekozen om een ensemble samen te stellen, zodat onze vereniging 
zich toch kon presenteren tijdens dit evenement.  
 
We zijn aan de slag gegaan met een koperkwintet, 
bestaande uit: Loek (bas), Twan (trombone), Anita 
(trompet), Anne-Marie (hoorn) en Arian 
(trompet). Al snel hadden we een 5-tal 
muziekwerkjes, die geschikt waren voor dit 
optreden. We hebben ook maar meteen een 
naam verzonnen voor dit ensemble, en dat is BES: 
Blazers Ensemble Servaes. Op maandagavond 10 
december treedt BES op tijdens de kerstmarkt bij 
Laverhof. Ook heeft BES zich voorgenomen om 
deel te nemen aan de voorspeelochtend. Graag 
zien we jullie bij één van de optredens van BES.  
 
Meer informatie: Annemarie Deckers, 06-53791770 of opleiding@muziekverenigingservaes.nl. 
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Dankwoord namens organisatie Alle Zielen  
Beste deelnemers en betrokkenen van Alle Zielen,  
 
Met veel genoegen kijken we terug op een bijzonder geslaagde editie van 
Alle Zielen. Er zijn naar schatting 600 mensen geweest. De reacties die we 
terug krijgen zijn enorm positief. Mensen zijn geraakt en onder de indruk 
van het geheel. Alle projecten werden goed bezocht en de deelname bij 
de participatieprojecten was erg groot. Op facebook vind je de foto's van 
vrijdagavond. Daar kun je ook je foto's op plaatsen.  
 
Wat betreft de toekomst: zoals je misschien wel hebt gemerkt is de 
behoefte aan een volgende editie groot onder de bezoekers, vrijwilligers, 
deelnemers en ook bij ons organisatoren. Maar het een en ander is 
afhankelijk van geld wat nu, met de inzet van het laatste spaargeld van de stichting en tegenvallende 
subsidieresultaten, er niet is. We gaan met stichting dertien hectare hierover brainstormen en via facebook 
houden we je op de hoogte van de uitkomst.  
 
Tot slot; we willen je hartelijk bedanken voor je deelname aan Alle Zielen 2018. Hopelijk heb je net zo 
genoten als wij en wie weet tot ziens!  
 
Namens dertien hectare en  
Ivonne van der Velden en Toine van der Heijden 
 
 

 
 

Slagwerkgroep Servaes wint Albert van 
Zutphen Wisseltrofee 
Zaterdag 3 november heeft onze slagwerkgroep een unieke 
prestatie neergezet bij het Jumbo Muziekfestival te Zijtaart. In 
een onderlinge strijd tussen 8 slagwerkgroepen, behaalden onze 
slagwerkers 87,0 punten en werden daarmee de winnaar van de 
dag. Voor de tweede keer in de 34-jarige geschiedenis van de 
“Albert van Zutphen Wisseltroffee” mag de beker met de grote 
oren voor één jaar mee naar Dinther.  
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Nieuwe koers werpt vruchten af 
De slagwerkgroep slaagde er onder de vertrouwde leiding van 
instructeur Tonn van de Veerdonk in deze trofee te bemachtigen. De 
slagwerkgroep heeft de afgelopen jaren veel nieuwe jeugdleden 
ingepast en heeft haar doelen bijgesteld. Zo is de nadruk sterk komen 
liggen op concerten, die een groot enthousiasme en veel spelplezier 
voor de slagwerkers met zich meebrengen. Deze nieuwe koers werpt 
nu zijn vruchten af. Want een 1e prijs is natuurlijk een prachtig 
resultaat. Maar het resultaat krijgt extra glans, als je bekijkt met 
hoeveel plezier en beleving de slagwerkers dit als team hebben 
bereikt. Hiermee is voor de slagwerkgroep een stevige basis gelegd 
voor de komende jaren. Vol vertrouwen gaan zij zich inzetten om 
deze lijn vast te houden.  
 

       
 
Feestje gevierd 
De repetitieavond maandag 5 november begon natuurlijk feestelijk. Onder het genot van een kopje 
koffie/thee en een punt heerlijke slagroomtaart werd nagepraat over het goede concert. Nieuwsgierig 
werden de juryrapporten doorgenomen. De juryrapporten waren een en al lovende woorden.  
  
Reünie-concert ‘Oldies back on stage’ 
In 2019 viert de slagwerkgroep groot feest vanwege het 60-jarig bestaan van de groep. Dit gaat zij vieren 
met een reünie-concert genaamd ‘Oldies back on stage’. Voormalig slagwerkers worden uitgenodigd enkele 
weken mee te repeteren om zodoende op 18 mei 2019 samen een mooi concert te verzorgen. 
 
Harmonieorkest loopt prijs net mis 
Op zondag 4 november gingen 9 harmonieën en fanfares met elkaar de muzikale strijd aan bij het Jumbo 
Muziekfestival. Ons harmonieorkest verzorgde een ijzersterk concert. Met een puntenaantal van 82,25 
punten greep het orkest helaas net naast een 1e prijs in de groep van de 2e divisie. 
 
Woord van dank 
Tot slot natuurlijk een speciaal woord van dank aan alle supporters die met ons naar Zijtaart zijn afgereisd 
om te genieten van onze muzikale klanken. Jullie aanmoediging waarderen wij enorm!  
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Terugblik demonstratie LefreQue klankbruggen  
Tijdens de repetitie van het harmonieorkest van 8 november heeft Ruud van Heijster een geweldige 
demonstratie gegeven van de LefreQue klankbruggen. Het was een leuke interactieve repetitie en we zijn 
een ervaring rijker. Bizar wat - op het oog - twee simpele metalen plaatjes kunnen betekenen voor de klank 
en het speelgemak van blaasinstrumenten. Het bestuur zal de komende periode in samenspraak met Adri 
bekijken of de klankbruggen een toegevoegde waarde hebben voor ons orkest.   
 
Meer informatie: Els Verdonk, 0413-293501 of lverdonk@ziggo.nl.  

 
 

Klankwijkzer is veranderd - download nu de app en abonneer je op de 
digitale nieuwskrant 
 
Het magazine Klankwijzer van de vereniging Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is met 
ingang van 20 november 2018 een nieuws- en informatieplatform ‘KNMO Klankwijzer’. Met KW 
Nieuwsapp, KW Nieuwskrant, KW Nieuwswebsite, KW Nieuwsbrief en KW Magazine is de muziekliefhebber 
straks 24/7 verzekerd van het laatste nieuws en alle achtergrondinformatie uit de amateurmuziekwereld. 
Hoe meer mensen gebruikmaken van KNMO Klankwijzer, hoe meer mensen worden bereikt met het 
promoten van de activiteiten van alle verenigingen die zijn aangesloten bij de KNMO. Dus ook van onze 
vereniging. 
 
De 5 onderdelen van nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer:  
 

 
1. KW Nieuwsapp 

Gratis voor iedereen. Even snel de actuele headlines checken op je mobiel of tablet. 
Met alertberichten bij breaking news vanuit de KNMO, de bonden en andere 
nieuwsbronnen. Gemakkelijk te delen via social media. Je kunt de app sinds 20 
november downloaden via App Store en Google Play.  

 
 
2. KW Nieuwswebsite 

Liever al het actuele nieuws op een rij aan de hand van een 
overzichtelijke schermindeling? Dat kan met KW 
Nieuwswebsite. Niet alleen nieuwsflitsen, maar ook de meest 
complete concertagenda, te filteren op doelgroep, provincie en 
tijdvak. Verder diverse informatieve categorieën zoals een 
vacaturebank en een uitgebreide muziekmarkt met allerlei op 
de muzieksector gerichte diensten.  

 
 
3. KW Nieuwskrant (digitaal) 

Nieuw: KW Nieuwskrant. Deze digitale uitgave verschijnt - afhankelijk van het 
nieuwsaanbod - wekelijks (op donderdag) en is voor iedereen gratis te downloaden. 
Met reportages, verslagen en uitslagen van evenementen, concoursen en festivals 
van de afgelopen week en voorbeschouwingen en aankondigingen van activiteiten 
die gaan plaatsvinden.  

mailto:lverdonk@ziggo.nl
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4. KW Nieuwsbrief (digitaal) 

Verschijnt in je mailbox zodra de nieuwe uitgave van KW 
Nieuwskrant klaar staat om te downloaden. Compleet met 
een overzicht van de belangrijkste nieuwtjes in die week. Een 
handig middel voor secretarissen en contactpersonen van de 
verenigingen om nieuws en informatie uit de muziekwereld 
te delen met hun leden.  

 
 
5. KW Magazine (gedrukt) 

Het visitekaartje van de amateurmuziek-sector in Nederland. Aan de hand van 
achtergrondverhalen, exclusieve reportages, interviews met verrassende personen 
en informatieve artikelen laten we zien wie we zijn, wat we doen en waarom het zo 
leuk is om samen muziek te maken. Verschijnt vier keer per jaar en wordt in 
tweevoud verspreid onder de aangesloten verenigingen en externe partners.  

 
 

 
 

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 

mailto:secretaris@muziekverenigingservaes.nl

