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20 april 2015 

 

 

Agenda - reminder 
22 april 2015   Commissieoverleg Proms 2015     19.00 uur 
24 april 2015   Serenades b.g.v. lintjesregen 2015   18.45 uur 
27 april 2015   Dankdienst Koningsdag met harmonieorkest  09.30 uur 
27 april 2015   Optocht met versierde fietsjes    10.00 uur 
27 april 2015   Aubade Plein 1969     10.30 uur 
27 april 2015   Serenade Laverhof     11.00 uur 
 

Voorwoord van de voorzitter 
De inkt van de vorige nieuwsbrief is nog maar net droog en nu al is er de 
volgende nieuwsbrief met een terugblik op het Bernhezer solisten 
concours. Hoewel de eerste prijs naar het Heeswijks multipercussie 
kwartet ging, deden onze solisten Sieuwtje van Oorschot, Thijs Pouwels en 
Caya Berens van zich spreken. Verderop een mooie impressie.  
Graag wijs ik eenieder op  Koningsdag en de lintjesregen komende vrijdag.  
We verzamelen om 18.45 uur op het plein van de Raadhuisstraat en gaan vervolgens naar Loosbroek 
(verzamelplaats in Loosbroek wordt later gecommuniceerd). Rond half 8 zijn we terug op het plein 
van de Raadhuisstraat en gaan we naar de tweede serenade. Om kwart voor treden we op in de 
buurt van de Raadhuisstraat (exacte locatie is vrijdag te bevragen bij onze secretaris).  
Even na 20.00 uur zijn de serenades klaar. Ik hoop dat veel muzikanten aanwezig kunnen zijn om de 
gedecoreerden een serenade te brengen. 
 
Met muzikale groet, 
Lambert van der Ven, voorzitter  
 

Bernhezer Solisten Concours 2015 
Zondag 19 april vond in de aula van 
gymnasium Bernrode in Heeswijk het derde 
Bernhezer solistenconcours plaats. 
Dit concours, een initiatief van de 
gezamenlijke muziekverenigingen in Bernheze, 
werd dit jaar georganiseerd door de 
Koninklijke Fanfare St. Willibrord. De gemeente Bernheze heeft dit initiatief enkele jaren geleden 
ondersteund met de cultuurprijs.  
 
Het publiek werd getrakteerd op dertien optredens, door muzikanten van Fanfare Aurora, Harmonie 
St. Servaes, Fanfare St. Lambertus, Muziekvereniging De Notenkrakers en Koninklijke Fanfare St. 
Willibrord. Het geheel  zorgde voor een bijzondere muzikale sfeer. De spanning spatte bij veel 
deelnemers van het gezicht en het grote aantal bezoekers kon de prestaties daarom des te meer 
waarderen. 
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Namens Sint Servaes mocht Sieuwtje van Oorschot het spits afbijten. Met begeleiding van Huub 
Sperber op piano leverde zij een mooi optreden op haar dwarsfluit op, waarbij Sieuwtje een mooie 
nieuwe ervaring rijker was door met een live-begeleiding te spelen.  
 

   
 
De tweede muzikant van onze vereniging was Thijs Pouwels. 
De jongere broer van slagwerker Bart en de zoon van 
harmoniemuzikante Ellen speelde een gedreven nummer op 
de snare-trom. Thijs liet zien moeiteloos in de voetsporen 
van zijn grote broer mee te kunnen en is een belofte voor de 
toekomst.  
Tot slot mocht Caya Berens namens Sint Servaes de rij 
sluiten. Ook zij speelde onder begeleiding van Huub Sperber 
op piano prachtig op het alt-saxofoon. Het was een mooi 
gedragen nummer van een muzikante met al meer ervaring 
op het podium.  
 
Voor de drie juryleden werd het een moeilijke ochtend. 
Terwijl de muzikanten vol vuur en passie de plankenkoorts te 
lijf gingen luisterden publiek en jury met gespitste oren naar 
de optredens. Het publiek kon ongedwongen genieten maar 
de juryleden hadden de opdracht om niet alleen te genieten 
maar ook te oordelen. Ook wethouder van Boekel schreef 
mee om de juiste woorden te vinden bij de prijsuitreiking. 
 

In de tijd dat de jury zich boog over 
de puntenverdeling gaf het 
jeugdorkest van Sint Willibrord 
onder leiding van haar dirigent Arian 
Deckers een wel heel bijzonder 
optreden. Het orkest, inclusief 
dirigent, liet zich met een 
afstandsbediening besturen door 
fanfarelid Stefan Megens. Het was 
een bijzonder kolderiek optreden, 
waar het publiek met volle teugen 
van genoot.  
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Er waren geen verliezers tijdens het concours, alle deelnemers kregen na afloop uit handen van 
wethouder Van Boekel een bijzonder aandenken. Maar er werd door de jury ook gekeken en 
geluisterd naar de optredens om een muzikant, of groepje muzikanten, aan te wijzen die boven de 
andere deelnemers uitstak(en). 
 

  
 
Na ampel beraad kwam het bevrijdende oordeel en werd de winnaar bekend. 
Het multi-percussion kwartet van de Koninklijke Fanfare: Bram van den Berg, Tjeu Dortmans, Diego 
van Driel en Willem van Empel werd als winnaar aangewezen. Vol trots ontvingen zij uit handen van 
de wethouder de 1e prijs. En vol vertrouwen gaan zij op weg naar de Brabantse kampioenschappen 
begin mei en de Nederlandse kampioenschappen eind juni. 
 
De muziekverenigingen uit Bernheze hebben weer laten zien welke muzikale kwaliteiten zij in huis 
hebben. Ook hebben zij laten zien waar goed muziekonderwijs heen leidt: goede muziek die de oren 
doet strelen. 
 

Kun jij op woensdag 29 april a.s.  de Oud-IJzercommissie meehelpen met het demonteren 
van 200 tafeltjes, die we van een school hebben gekregen??? Graag melden bij Willy van 
Langen (wvlangen@ziggo.nl) of Gerard Barten (gjpbarten@ziggo.nl) 
 
 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor foto’s van de oudijzeractie, 

Windkracht 6 en de onlangs gehouden ALV. 

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

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 
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