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Dinerconcert: letterlijk en figuurlijk een heerlijke avond 
Afgelopen zaterdag was het dan zover: ons dinerconcert ‘Heeswijk-Dinther 75 jaar bevrijd’. Voor 
deze bijzondere gelegenheid was De Muziekfabriek omgetoverd tot concertzaal inclusief een 
restaurant. De prachtig gedekte tafels zorgde voor een chique entourage. Ook was er in De 
Muziekfabriek volop ruimte voor aankleding en accessoires passend bij het thema 75 jaar bevrijd.  
 

   
 

De gasten kregen een exclusief vijf-gangen verrassingsdiner voorgeschoteld. Dit smaakvolle diner 
werd bereid door onze chefkok Maurice Bissels met hulp van een aantal mensen in en rondom 
onze verenging. Tijdens het eten konden de gasten genieten van mooie muziek uit de tijd van de 
bevrijding, uitgevoerd door de slagwerkgroep, het harmonieorkest, ensembles en pianist Huub 
Sperber. De kers op de taart – wat betreft de muziek – was voor velen doedelzakspeler Erwann 
van Eyk, die Highland Cathedral speelde, begeleid door het harmonieorkest. 
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Tijdens het concert stonden we stil bij de 75-jarige bevrijding van Brabant en vierden we onze 
vrijheid. Dit deden we niet alleen met muziek passend bij het thema oorlog en bevrijding, maar 
ook door te luisteren naar verhalen. De boeiende verhalen van Gerard Barten over de tijd van de 
bevrijding in Heeswijk-Dinther en van Rik Ruigrok over Loosbroek waren indrukwekkend. Het was 
muisstil in de zaal. 
 
Al met al was het een speciale avond waar prachtige muziek, een heerlijk diner en een krachtig 
thema samen kwamen. Getuige de vele positieve reacties van de gasten was het – letterlijk en 
figuurlijk – een heerlijke avond!  
 
Geweldig dat dit dinerconcert volledig is georganiseerd en verzorgd door onze eigen leden. Dank 
en complimenten aan iedereen die hier zijn/haar steentje aan heeft bijgedragen. Samen hebben 
we ervoor gezorgd dat we wederom een mooi evenement hebben neergezet in Heeswijk-Dinther. 
Daar mogen we enorm trots op zijn!   
 
Op de website van de Hadeejer zijn meer foto’s te vinden. 
 

 
 

  

https://www.hadeejer.nl/dorpsnieuws/redactioneel/19027-dinerconcert-muziekvereniging-servaes
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Geboortekaartje Nomi 
In de vorige nieuwsbrief meldden we jullie dat onze vereniging twee 
baby’s rijker is: Sven Verstegen en Nomi Wijlaars. Het geboortekaartje 
van Nomi Wijlaars hadden jullie nog tegoed. Beide geboortekaartjes 
hangen op het prikbord in De Muziekfabriek.  

 
 

Reminder: 26 september 
ouder-informatieavond  
Op donderdag 26 september om 19:00 uur 
organiseren wij in De Muziekfabriek een 
informatieavond voor ouders/verzorgers van onze 
jeugdleden die een muziekopleiding volgen.  
 
Tijdens deze bijeenkomst, die ongeveer een half uur duurt, wordt uitleg gegeven over het reilen 
en zeilen binnen onze vereniging en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Via deze weg 
willen wij nogmaals alle ouders/verzorgers attenderen op deze ouder-informatieavond. 
 
Meer informatie: Ellen Pouwels, opleiding@muziekverenigingservaes.nl of 06-45486741.  
 
 

Pasavond kleding: 26 september 
Op donderdag 26 november – tijdens de ouder-
informatieavond – bieden wij alle leden de 
gelegenheid om kleding te passen/wisselen. Deze 
pasavond is van 19:00 tot 19:45 uur in De 
Muziekfabriek. Dus mocht je poloshirt of je jas te klein 
of te groot zijn geworden, kom dan graag even naar De 
Muziekfabriek om deze om te wisselen. 

 

Meer informatie: Ellen Pouwels, opleiding@muziekverenigingservaes.nl of 06-45486741. 
 
 

Incasso’s 
In verband met het zwangerschapsverlof van onze interim 
penningmeester hebben er geen incasso’s plaatsgevonden in de 
maanden juli en augustus 2019. De laatste twee incasso’s voor deze 
maanden worden nu geïnd in september en oktober. Dit situatie 
geldt alleen voor de incasso’s welke maandelijks worden geïnd. 
Excuses voor het ongemak.  
 
Vanaf november gaan de nieuwe incasso’s voor het muziekjaar 2019-
2020 weer geïnd worden. Hierover krijgt u later nog bericht. 
 
Meer informatie: Mandy Verhoeven, voorzitter@muziekverenigingservaes.nl of 06-48103687.  

26 september om 19:00 uur 

mailto:opleiding@muziekverenigingservaes.nl
mailto:opleiding@muziekverenigingservaes.nl
mailto:voorzitter@muziekverenigingservaes.nl
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Stem op Muziekvereniging 
Servaes bij Rabo ClubSupport! 
De jaarlijkse Rabobank ClubSupport actie start 
aanstaande vrijdag! In de periode van 27 
september t/m 11 oktober 2019 kunnen leden 
van de Rabobank stemmen met een unieke code, 
die zij per post ontvangen. Ieder lid mag 5 
stemmen uitbrengen op de verenigingen/ 
stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde 
vereniging/stichting mag worden uitgebracht.  
 

DUS GEEF JE STEM AAN  
MUZIEKVERENIGING SERVAES! 

 
Mogen wij op uw stem rekenen?  

Alvast van harte bedankt!  
En vraag ook al je familieleden/ 

vrienden of ze willen stemmen op 
Muziekvereniging Servaes! 

 
Je kunt vanaf vrijdag stemmen door op deze link 

te klikken: https://www.rabo-clubsupport.nl 
 
Bestedingsdoel 
Met onze deelname maken we kans op een bijdrage uit het door Rabobank Oss Bernheze 
beschikbare gestelde bedrag van maar liefst € 300.000,-.  Waar willen wij de bijdrage voor 
gebruiken? Voor podiumdelen. Want de jeugd heeft de toekomst! En dat mag gezien en gehoord 
worden. Muziekvereniging Servaes wil daarom muzikaal talenten vaker in eigen dorp het podium 
bieden. Om dat te realiseren hebben wij podiumdelen nodig. Met deze podiumdelen kunnen we 
ons verenigingsgebouw De Muziekfabriek ombouwen tot een prachtige concertlocatie in 
Heeswijk-Dinther. 

 
Programma Jumbo Muziek Festival 2019 
Nog anderhalve maand en dan zal de 35e editie van het Kringfestival plaatsvinden. Dit jaar op 2 en 
3 november wederom in “het Dorpshuis”, Pastoor Clerkxstraat 50 in Zijtaart. Inmiddels hebben 
alle verenigingen aangegeven of zij wel/niet deelnemen aan het Jumbo Muziekfestival. Aan de 
hand daarvan is de indeling gemaakt (zie volgende pagina). 
 

De jury voor de slagwerkgroepen zal komende editie op zaterdag bestaan uit Maarten Rongen en 
Wibrand van Norel. De jury voor de HaFa-orkesten zal komende editie op zondag bestaan uit Jos 
Schroevers en Jos Simons. 
 
 
 
  

https://www.rabo-clubsupport.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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