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29 maart 2016 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
Na het Paasweekeinde gaat de focus direct op diverse andere muzikale 
activiteiten van onze vereniging. Zo is komende donderdag 7 april de 
slotmanifestatie Windkracht 6 en de eerste repetitie van Adri Verhoeven. 
Op zaterdag 9 april is de jaarlijkse oud-ijzeractie, die om 9.00 uur start bij 
de bedrijfshallen van Ploegmakers aan Laag Beugt.  
Op zondag 10 april is het Bernhezer Solisten Concours, waar namens onze 
vereniging Mirte Vos, Emma Blok en Ton Meulemans gaan deelnemen. Vanaf deze plaats heel veel 
succes!! 
 
Met muzikale groet,   Lambert van der Ven,  voorzitter  
 

Harmonieorkest treedt op onder leiding van Arian Deckers  
Het harmonieorkest speelde op maandag 28 maart bij de Heilige Mis ter gelegenheid van Tweede 
Paasdag in de Sint Servatiuskerk in Dinther. Het orkest stond onder leiding van onze interim dirigent 
Arian Deckers, die het orkest met zijn deskundigheid had klaargestoomd voor dit optreden.  

Het werd een mooie mis met als opening Ammerland, na de lezing La Canzone della Fantasia, bij het 
klaarmaken van de tafel Adagio uit Concerta d’Amore, na de communie Elysium en als afsluiting 
Yellow Mountains. 
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B selectie en C selectie speelt op de museumboerderij 
Tweede paasdag is er bij de Museumboerderij een optreden van de B- en C-selectie van onze 
slagwerkgroep. Het optreden was bij gelegenheid van het eerste activiteitenweekend van de 
Museumboerderij in het kader van de 10e verjaardag van het project  Jet & Jan jong in 1910.  

 
Het optreden was opgedeeld in twee blokken van 15 minuten. Vanwege het weer konden de 
slagwerkers helaas niet buiten spelen. Dat nam niet weg dat er veel publiek was waaronder weer 
veel vaste supporters/ouders. Namens de Museumboerderij iedereen bedankt die heeft meegewerkt 
aan het optreden. 

 
Start dirigent Adri Verhoeven 
De nieuwe dirigent van het harmonieorkest Adri Verhoeven zal donderdag 7 april starten met zijn 
eerste repetitie. Met het de Koninklijke harmonie Nut en Vermaak uit Zundert heeft Adri afspraken 
kunnen maken, zodat hij direct naar onze vereniging kan overstappen. Vorige week zondag 20 maart 
had hij daar zijn laatste optreden en donderdag 31 maart is zijn laatste repetitie daar. 
Dat maakt de weg vrij om op 7 april bij ons te starten en direct de voorbereidingen op te pakken 
richting het concert met Pater Moeskroen op zaterdag 25 juni a.s. tijdens het Lieverleefestival.  
 
Komende zondag 3 april wordt Adri voorgesteld aan de gemeenschap tijdens het concert Friends for 
life. Arian Deckers rondt met dit concert zijn interim periode af. We komen hier later in de 
nieuwsbrief nog op terug. 
 
We wensen Arian veel plezier met de afronding van deze periode en Adri succes met de start in 
Dinther.  

 

Slotmanifestatie Windkracht 6 
Op dit moment verzorgt Peggie Peters namens onze vereniging op de vrijdagen muzieklessen in het 
kader van Windkracht 6 op basisschool ’t Palet en basisschool Albertus. Voor het slagwerk staat Tonn 
van de Veerdonk met zijn partners in Rhythm Impact klaar om lessen te verzorgen. Met Windkracht 6 
proberen we kinderen van de groepen 5 van de vier 
basisscholen in Heeswijk, Dinther en Loosbroek te 
interesseren voor een muziekopleiding bij de fanfare 
of bij onze harmonie.  
Op donderdag 7 april is er een grote slotmanifestatie 
in de aula van gymnasium Bernrode. Tijdens deze 
manifestatie worden de ouders/verzorgers, broers 
en zussen, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden van de kinderen van groep 5 
getrakteerd op een prachtig spel van Meneer en 
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mevrouw van Fare. De kinderen van de groepen 5 zingen in de voorstelling, waar de slagwerkers en 
de opleidingsorkesten van beide verenigingen optreden. 
Na de voorstelling is er gelegenheid voor kinderen (maar ook volwassenen) om muziekinstrumenten 
uit te proberen en in te schrijven voor proeflessen. 
De slotmanifestatie vindt plaats op donderdag 7 april om 18.30 uur en duurt ongeveer drie kwartier.   
 

Oud ijzer-actie 9 april a.s.  
Op zaterdag 9 april houden we weer onze jaarlijkse oud-ijzeractie in Dinther. Komende week worden 
de flyers weer huis-aan-huis uitgedeeld door onze jeugdleden en hopen we dat veel mensen in het 
dorp hun overbodige ijzer voor ons hebben opgespaard. (Wijs je familie en vrienden alvast op onze 
jaarlijkse actie). 
 
We gaan weer als vanouds in groepjes het dorp door om met allerlei geleend materieel de spullen op 
te halen. Op de werf van Ploegmakers aan Laag Beugt wordt alles weer uitgezocht en in de 

beschikbare containers gelegd of gegooid.   
 
Veel leden hebben zich inmiddels gemeld om 
mee te helpen. Ben je dit nog vergeten, stuur 
dan even een mailtje naar Fred Verkuijlen via 
mail: faamverkuijlen@home.nl  Ook familieleden 
van leden mogen meehelpen en misschien heb 
je in je directe omgeving nog andere vrijwilligers 
die mee willen helpen. We merken elk jaar weer 
dat we ook buiten de vereniging mensen bereid 
vinden om samen met ons deze gezellige en 
productieve dag mee vorm geven.  
 

We starten ’s ochtends om 9.00 uur en werken door tot alles klaar is. Meestal zijn we rond een uur of 
half 5 afgewerkt en is er tijd voor een afsluitend borreltje. En ook tussendoor is er voor het natje en 
het droogje gezorgd. Er is de hele dag koffie en thee, frisdrank en rond de middag een goed 
verzorgde lunch.  
Ook als je een halve dag kunt helpen is je hup ZEER WELKOM! 
 

Bernhezer solistenconcours 10 april Vorstenbosch 
Voor de vierde keer organiseren de gezamenlijke Bernhezer muziekverenigingen een 
solistenconcours.  
Dit jaar is de 
organisatie in 
handen van 
muziekvereniging 
de Notenkrakers 
uit Vorstenbosch. 
Het  concours op 
zondag 10 april 
a.s. om 11.00 
vindt plaats in de 
Stuik aan de 
Schoolstraat. 
Belangstellenden 
zijn van harte 
welkom. De zaal gaat om 10.45 uur open. Rond 13.00 uur is de prijsuitreiking. 

mailto:faamverkuijlen@home.nl
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De vier fanfares en één harmonie vaardigen solisten af voor blaasmuziek en slagwerk. Dat doen zij na 
een interne voorronde of op basis van nominatie. Voor harmonie Sint Servaes zullen Mirte Vos, 
Emma Blok en Ton Meulemans deelnemen. Mirte scoorde op onze voorspeelmiddag op 21 februari 
jl. het beste bij de slagwerkers, waar Emma Blok op klarinet de hoogste ogen gooide bij onze eigen 
jury. Ton Meulemans als slagwerker kreeg de ‘wild card’.  
Met het concours  bieden  de verenigingen de  veelal jonge muzikanten een extra podium  om hun 
talenten te tonen aan publiek.  

 
Het idee van een Bernhezer solistenconcours is geboren in het periodiek overleg  van voorzitters van 
de vijf verenigen, te weten De Notenkrakers uit Vorstenbosch,  Sint Willibrord uit Heeswijk, Sint 
Lambertus uit Nistelrode, Aurora uit Heesch en Sint Servaes uit Dinther.  Voor behoud en versterking 
van de muziekcultuur in de gemeente delen de verenigingen  kennis en ervaring en zoeken ze 
samenwerking in gemeenschappelijke doelstellingen.  
Vijftien deelnemers laten vanaf 11.00 uur achtereenvolgend hun muziekstuk horen. Een jury,  
samengesteld uit dirigenten en instructeurs van de Bernhezer muziekverenigingen beoordeelt de 
muziekwerken. Wethouder Glastra van Loon van cultuur zal de prijs uitreiken. Voor iedere 
deelnemer is er een mooie oorkonde en een kleine tastbare herinnering. 

 
Versieringen in de Muziekfabriek 
Tijdens de Algemene Ledengadering werd er in het blok rondom onze huisvesting gesproken over de 
aankleding en de versiering van de Muziekfabriek. “Dit zou nog wat mogen aangepast!” En daar kan 
het bestuur zich zeker in vinden waar het om de grote repetitieruimte gaat.  De beheergroep gaat 
aan de slag met een groot gordijn en ook heeft het bestuur ideeën over het toevoegen van grote 
banieren. 
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Met de benodigde aanpassingen gaat het vast en zeker niet 
over de prachtige tafelversieringen die elke periode in het 
actuele thema worden geplaatst. Ook bij concerten wordt er 
in passende sfeer aan versiering gewerkt. Bij Marijke Strik is 
dit in goede handen. Kijk komend weekend maar weer eens 
op de tafels en vergeet ook de versiering in de Pater Noster 
en bij de ingang niet om hier eens naar te kijken. Tot op detailniveau is alles weer geregeld.  
 
Complimenten Marijke! 

 
Koningsdag 27 april 
Het Oranje comité heeft besloten dat de kerkviering het ene jaar verzorgd wordt door de fanfare in 
Heeswijk, het andere jaar door ons in Dinther. Dit jaar is de fanfare aan de beurt. 
Daarom verzamelen wij voor 
het defilé met een voltallig 
korps ( harmonie en slagwerk A 
+ B selectie) om 9.30 uur bij het 
Sint Barbara Gildehuis De Guld, 
Raadhuisplein 21b in Dinther, 
waar we onze koffers kunnen 
uitpakken. 
Hier stellen we ook op samen 
met het gilde om gezamenlijk 
naar het marktplein te 
marcheren voor het defilé met 
de versierde fietsjes. 
Als afsluiting nuttigen we een consumptie in de feesttent, waarna we gezamenlijk als harmonie weer 
teruglopen naar het Gildehuis. 
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, meld je dan af bij je sectiehoofd. 
 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer informatie! 

 

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

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.  
              

http://www.st-servaes.nl/
mailto:ven.lambert@hetnet.nl

