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17 mei 2015 

 

 

Agenda - reminder 
25 mei 2015  Optreden slagwerkgroepen Kasteel Heeswijk   15.00 uur 
12 juni 2015  Educatieve ochtend groepen 4 basisonderwijs   09.00 uur 
4 en 5 juli 2015  Jeugdkampweekend       
5 juli 2015  Afsluitend concert Jeugdkamp     ca. 11.30 uur 
12 juli 2015  Zomeravondconcert Abdijtuin     19.00 uur 
 

Voorwoord van de voorzitter 
Na de drukke maand april met de Koningsdag tot besluit beleven we nu de 
wat rustigere maand mei. Volgende week tweede Pinksterdag staat er een 
optreden van al onze slagwerkgroepen in Kasteel Heeswijk gepland. 
Daarna richten we ons in juni op de educatieve ochtend, het jeugdkamp 
begin juli en dan uiteindelijk onze Zomeravondconcert in de tuin van de 
Abdij van Berne op zondag 12 juli a.s. Het laatste piketpaaltje voordat we 
ons volledig gaan richten op ons Promsweekend op 30 en 31 oktober a.s.   
 
Met muzikale groet, 
Lambert van der Ven, voorzitter  
 

Bijeenkomst commissievergaderingen Proms 2015  
Op 22 april kwamen alle commissies van de Proms 2015 bij elkaar in de Muziekfabriek. Hier werden 
de stand van zaken van Facilitaire commissie, Sponsorcommissie, Promscommissie, 
Zondagcommissie en P.R.-commissie uitgewisseld.  
Samenvattend kunnen we stellen dat we goed in de steigers staan voor ons evenement op 30 en 31 
oktober a.s. Binnenkort kun je een 1e Proms-nieuwsbrief tegemoet zien met alle informatie. Ook 
zullen we binnenkort naar buiten treden met onze Eventsponsor. We zijn erin geslaagd een 
hoofdsponsor voor ons evenement aan te trekken, dat zal in de lokale media worden gepubliceerd.  
 

 
Betrokkenheid leden 
In de bestuursvergadering van april hebben we de betrokkenheid van leden besproken. We merken 
in de afgelopen periode een meer kritische en minder constructieve houding van leden. Dit uit zich in 
onvoldoende bereidheid om bepaalde activiteiten mee te ondersteunen (b.v. Windkracht 6), maar 
ook kritische uitlatingen over zaken die wél opgepakt worden.   
Als bestuur pakken we dit signaal op door in de komende periode een evaluatiegesprek te houden 
door de sectiehoofden met hun sectie om te kijken wat er leeft en hoe we zaken verder kunnen 
verbeteren. 
Het bestuur stelt vast dat het takenpakket pittig is en dat het noodzakelijk is dat leden zich middels 
commissiewerk of anderssoortige inzet de vereniging voldoende moeten dragen. 
We rekenen op ieders medewerking!  
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Serenades bij Lintjesregen 
Op vrijdag 24 april verzorgden we een serenade bij gelegenheid van 
Lintjesregen. Eerst gingen we naar Loosbroek, waar we in de Dorpsstraat 
(pastorie Loosbroek) dhr. en mevr. Van Santvoort – Blommers verrasten 
met een serenade. Beiden waren eerder die dag verblijd met een 
Koninklijke Onderscheiding als Lid van de Orde van Oranje Nassau.  
Hierna gingen we naar het Cultureel Centrum waar we voor Theo Romijn 
ook een muzikale hulde brachten voor zijn lintje.  
We brachten een mooi korps op de been met 43 muzikanten. Fijn dat 
jullie er allemaal waren en Loes, bedankt voor het waarnemen van de 
voorzitter. 

 
Terugblik Koningsdag  
Op Koningsdag maandag 27 april trad het Harmonieorkest eerst in de Sint Servatiuskerk op bij de 
start van de Koningsdag. In de dankviering werd het thema ‘Samen’ ingeleid, waarbij dit jaar de 
mensen van Dinther en Heeswijk samen de dag starten met een dienst.  
Hierna gingen we in optocht met het gilde en de versierde fietsjes naar het Plein 1969. Gelukkig was 
het weer prachtig weer.  
 

   
 
Na alle plichtplegingen op het plein ging het naar Laverhof voor een serenade aan de bewoners daar. 
Het was een heel dankbare taak dit jaar. Vanwege het prachtige weer waren er heel veel bewoners 
buiten. En ook achter allerlei ramen werd onze serenade met veel dankbaarheid ontvangen.  
Fijn dat jullie er allemaal waren om onze vereniging uit te dragen. 
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Ingang De Muziekfabriek vernieuwd 
In de afgelopen periode is de ingang naar De Muziekfabriek bij de 
Abdij van Berne vernieuwd. We zijn blij dat met name de fietsers nu 
de weg naar de Muziekfabriek goed kunnen inslaan. Dank aan de 
mensen van de Abdij van Berne, die dit hebben gerealiseerd! 
De nieuwe ingang hangt samen met allerlei ontwikkelingen op en 
rondom het Abdijterrein. Zo is de afgelopen week de voorverkoop 
van het Abdijbier van start gegaan.  
 
Meer informatie is te vinden op www.abdijbier.nl  
 
 

 
 
Koffiehoekje bij ingang De Muziekfabriek  
Sinds vorig jaar hebben onze leerlingen les in de Muziekfabriek. Soms blijven ouders even wachten 
op hun zoon of dochter tijdens de 20 minuten durende les in Coda 1 of Coda 2. Nu hebben we voor 
bij de entree van De Muziekfabriek een klein hoekje ingericht om koffie of thee te drinken. De 
beheercommissie heeft was stoelen en meubeltjes bij elkaar te gezocht om het gezellig te maken.  

 
Bij deze een uitnodiging aan wachtende ouders, maar ook aan onze docenten, om gebruik te maken 
van dit koffiehoekje. Ook hebben we er een radio bij gezet, zodat je even een muziekje kunt 
luisteren. Veel plezier hier.  
Voor de wintermaanden hebben we besloten de Paternoster tijdens lesuren ook te verwarmen, 
zodat het ook in die periode aangenaam vertoeven is. 
 
Slagwerkgroepen treden op op Kasteel Heeswijk 
Op de Dag van het Kasteel dat 25 mei (2de Pinksterdag) plaats vindt, opent ook Kasteel Heeswijk 
haar deuren voor het grote publiek. Van 11.00 tot 17.00 uur kunt u genieten van het kasteel, de 
omgeving en alle activiteiten voor jong en oud eromheen.  
 
Drie selecties van de slagwerkgroep St. Servaes zullen onder leiding van Tonn van de Veerdonk een 
muzikale invulling geven tijdens dit evenement. Zij spelen vanaf 15.00 uur enkele nummers per 
selectie. Een unieke kans om alle drie onze slagwerkgeledingen achter elkaar te zien optreden. Dit 
optreden zal tevens een opmars zijn voor het Zomeravondconcert op 12 juli in de Muziekfabriek te 
Heeswijk-Dinther. 

http://www.abdijbier.nl/
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Ook zullen enkele zangkoren, 
een schuttersgilde en 
vendeliers tijdens de Dag van 
het Kasteel present zijn op 
Kasteel Heeswijk. Voor het 
actuele programma kunt u 
kijken op 
www.kasteelheeswijk.nl. 

 
P.s. Spelende leden krijgen 
gratis toegang, toeschouwers 
moeten rekening houden 
met entree. 

 
 
 
 
Het Swingende Muziekspektakel 
Op 11,12,13 juni a.s. organiseren de Notenkrakers met het Gilde Sint Antonius Abt “Het 

swingende muziekspektakel”. Dit evenement vindt plaats op ‘t Gildebergske.  
Het wordt een groots muziekfestijn met muzikale 

inbreng van de Notenkrakers, het gilde en veel 

Vorstenbossche vocalisten, instrumentalisten en 

dansers. Samen zullen ze zo’n 35 muziekwerken 

uitvoeren. Het Gildebergske wordt omgebouwd tot 

een waar muziekpaleis. 
  
Aanleiding van dit evenement is het veertig jarig 

bestaan van het fanfareorkest van de Notenkrakers. 

De organisatie van het evenement is in volle gang.  
  
Intussen is de kaartverkoop ook begonnen. 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de Dagwinkel in 

Vorstenbosch a € 15,=. Naast gewone 

toegangskaarten hebben we ook een beperkt aantal 

speciale Golden tickets. Voor € 75 ontvangt u twee 

toegangskaarten, een glas champagne, een “meet 

and greet” met een van de muzikanten en u bent dan 

tevens sponsor van het muziekevenement. Om het u 

gemakkelijk te maken sturen we u de kaarten toe. 
Sponsorkaarten kunt u digitaal via de volgende pagina 

bestellen:  http://www.regenmakers.nl/sponsor-

muziekspektakel/index.php?action=formulier&product_id=1  Per pakket van twee 

kaarten à €75,= volstaat het een formulier in te vullen. 
www.notenkrakersvorstenbosch.nl 
 
 
 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer foto’s en andere informatie. 

http://www.kasteelheeswijk.nl/
http://www.regenmakers.nl/sponsor-muziekspektakel/index.php?action=formulier&product_id=1
http://www.regenmakers.nl/sponsor-muziekspektakel/index.php?action=formulier&product_id=1
http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl/
http://www.st-servaes.nl/
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Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl 

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 

mailto:ven.lambert@hetnet.nl

