
 1 

 

 

 
27 april 2016 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
Met groot respect wil ik de muzikanten bedanken, die zich de afgelopen 
twee dagen door weer en en wind, met hier en daar flinke hagel, van hun 
beste kant hebben laten zien om ons in de lokale gemeenschap te 
vertegenwoordigen. Op dinsdagavond was het lintjesregen, waar we voor 
dhr. Ben van der Heijden en dhr. Jos de Vries onze serenades mochten 
brengen.  
Op Koningsdag 27 april gingen we droog op pad naar het Plein 1969, waar we in een flinke hagelbui 
terecht kwamen. Op de terugweg konden we gelukkig nog even genieten van een mooi waterig 
zonnetje. De temperatuur liet onze deze twee dagen ernstig in de steek met temperaturen tussen de 
5 en de 10 graden boven het vriespunt.  

In deze nieuwsbrief een impressie van deze twee evenementen.  
 
Met muzikale groet,   Lambert van der Ven,  voorzitter  
 

Lintjesregen 26 april a.s.  
Op 26 april gingen we op pad voor twee serenades. Bij beide serenades hadden we een actief korps 
van ongeveer 35 muzikanten. De eerste serenade verzorgden we even na half 7 in de Beatrixstraat in 
Dinther.  
De heer Ben van der Heijden uit Heeswijk-Dinther werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau voor zijn inzet vanaf 1987. In dat jaar heeft decorandus mede Bijenvereniging Sint Ambrosius 
(Heeswijk-Dinther) opgezet. Van deze bijenvereniging is hij zo’n 14 jaar penningmeester geweest. 
Vanaf 2000 tot heden is de heer Van der Heijden vrijwilliger bij de Heilige Willibrordusparochie in 
Heeswijk. Hij is hoofd van de werkgroep Onderhoud Kerkhof/Kerkplein. Tevens fungeert decorandus 
als contactpersoon voor het parochiebestuur en als kerkhofadministrateur. Daarnaast is de heer Van 
der Heijden ruim 6 jaar chauffeur en coördinator van Buurtbus 202.  
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Ongeveer een uur later traden we op aan de Schaapsdijk in Loosbroek voor de tweede serenade. De 
heer Jos de Vries uit Loosbroek werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet 
vanaf 1986. Vanaf dat jaartal zet de heer De Vries zich in voor voetbalvereniging W.H.V. Loosbroek. 
Decorandus is o.a. actief als lid van de jeugdcommissie en sponsorcommissie, leider van diverse 
(jeugd)elftallen en voorzitter van de supportersclub. Daarnaast is de heer De Vries zo’n 25 jaar 
vrijwilliger bij en penningmeester van de vereniging Sport voor Gehandicapten ’s-Hertogenbosch en 
omstreken. Vanaf 1999 is decorandus vrijwilliger en scheidsrechter bij vereniging zaalvoetbal HDL en 
vanaf 2009 vrijwilliger bij en penningmeester van Integraal Platform Gehandicapten Bernheze. 
Tenslotte was de heer De Vries in het verleden zo’n 5 jaar vrijwilliger en programmamaker bij de 
Bernhezer Omroep Stichting. Hij was medeverantwoordelijk voor de presentatie van het wekelijkse 
radioprogramma “Bernheze beweegt”. 
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Aubade bij Koningsdag tussen de druppels door 
De aubade van Koningsdag kende dit jaar een andere start dan gebruikelijk. De gebedsdienst bij 
aanvang van Koningsdag was dit jaar in Heeswijk. Vanaf half 10 waren we welkom in het gildehuis 
voor een kop lekkere koffie.  

Hier ontstond spontaan het idee van een groepsfoto. (zie verderop) 
 
Tegen 10 uur trokken we naar de kerk, waar zo’n 25 kinderen met versierde fietsjes ons stonden op 
te wachten. Ruim voor half 11 waren we op Plein 1969, toen we daar stonden uit te spelen en 
stonden te wachten op ‘Heeswijk’ begon het ineens heel hard te hagelen.  

 
We gingen met het gilde en de harmonie in de tent, waar even later onze Heeswijkse 
cultuurvrienden aansloten.  

 
Even na half 11 was het droog en kon de aubade met vendelgroet alsnog beginnen. Na afloop 
dronken we even wat in de feesttent en wachten we de volgende plensbui af. Hierna gingen we in 
optocht terug naar het gildehuis.  
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Dintherse cultuur om op trots op te zijn 
Koningsdag 2016 kende een andere start dan gebruikelijk. Sinds vorig jaar wordt de gebedsdienst bij 
de start van Koningsdag niet meer in beide kerken van Heeswijk en Dinther gehouden, maar om en 
om. Dit jaar startte de Koningsdagviering met een gebedsdienst in de Heeswijkse Willibrorduskerk.  
Om half 10 verzamelden het Sint Barbara gilde en harmonie Sint Servaes zich in het gildehuis, ter 
voorbereiding van de optocht met de versierde fietsjes.  
 
Bij deze gelegenheid werd op het terrein van het gilde spontaan een statiefoto gemaakt met de op 
de achtergrond de Sint Servatiuskerk van Dinther.  
Een mooi stukje cultureel erfgoed van Dinther op de gevoelige plaat vastgelegd! 
 
En zo trokken we samen in optocht naar Plein 1969 om daar de aubade te verzorgen bij gelegenheid 
van de verjaardag van onze Koning. Een aubade om niet snel te vergeten vanwege het bijzondere 
weer, die ons noopte even in de tent te schuilen, maar zeker ook vanwege de verbindende start bij 
het gildehuis in Dinther.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

foto’s van alle activiteiten! 

 

 
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

