
             

 1 

 

 

 
23 september 2016 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
Prachtig zoals we afgelopen week op twee plekken met een serenade acte de 
presence konden geven om onze culturele en maatschappelijke rol te tonen in de 
gemeenschap van Dinther. Verderop in deze nieuwsbrief twee impressies van deze 
serenades. Komende zondag trappen de slagwerkgroepen af met een eerste 
concert. In de Kilsdonkse Molen is om 11.00 uur een concert door de A- en B- 
selectie van de slagwerkgroep. Het harmonieorkest werkt toe naar een eerste 
uitwisselingsconcert met de harmonie van Schijndel met onze eigen dirigent Adri Verhoeven.  Er  zijn twee 
bijzondere evenementen gepland dit jaar, waar we hulp voor zoeken. Onze nieuwe outfit moet worden 
ingekocht en in maart 2017 willen we een kinderconcert verzorgen. Voor beide activiteiten zoeken we 
leden, die dit mee willen oppakken. 
 

Concert met Harmonie Sint Cecilia Schijndel  
In voorbereiding op de Jumbocup heeft het harmonieorkest op zaterdag 
15 oktober een uitwisselingsconcert met harmonie Sint Cecilia uit 
Schijndel die ook onder leiding staat van onze dirigent Adri Verhoeven.De 
aanvangstijd van het concert is 19.30 uur en vindt plaats in 't Spectrum, in 
de grote hal.  
Gegevens: 't Spectrum - Steeg 9 - 5482 WN Schijndel - 073 - 5441441  
 
Het repertoire wat uitgevoerd gaat worden ( in volgorde); 
This Majestic Land – Michael Hoppé arr. Louis Martinus 
Nostradamus – Otto M. Schwarz 
Don’t let me be misunderstood – arr. Andrea Ravizza 
A Klezmer Karnival – Philip Sparke 

 
Zorg dat je allemaal op tijd aanwezig bent in gepaste zwarte kleding en vergeet de zwarte map niet. 
We hebben nog enkele weken om te repeteren en dan kunnen we 15 oktober buiten de Dintherse grenzen 
laten horen wat we kunnen. 
Namens de muziekcommissie 
 

Kies jij mee onze nieuwe straatjas uit? 
In het afgelopen jaar is er een werkgroepje aan de slag gegaan met de kleding van ons harmonieorkest en 
de slagwerkgroepen. Om ons imago te moderniseren zijn er nieuwe keuzes gemaakt voor de toekomst.  
De jeugd gaat met nieuwe turquoise shirts optreden. Voor concerten zullen de leden in stemmig zwarte 
concertkleding optreden naar eigen keuze. Voor de serenades en straatoptredens wordt een zwarte 
straatjas gekocht. Met name voor dat laatste zoeken we nog een aantal leden die mee willen beslissen welk 
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type jas het uiteindelijk gaat worden. Er zijn door de werkgroep van Francien Verkuijlen, Marja Gabriëls en 
Annemarie Deckers al enkele voorstellen geselecteerd. Maar voor de besluitvorming zoeken we nog hulp. 
Je kunt je belangstelling doorgeven aan Maurice Bissels of Annemarie Deckers 
(ariandeckers@kpnmail.nl)  

 

Kinderconcert 
In maart 2017 gaan we met de slagwerkgroep en het 
harmonieorkest een kinderconcert organiseren. De 
muziekcommissie heeft de eerste ideeën rond een 
dergelijk concert in onze eigen Muziekfabriek al 
gevormd. Nu wordt gezocht naar een drietal leden 
(een uit de slagwerkgroep en twee uit het 
harmonieorkest) die de ideeën verder willen 
uitwerken en de organisatie verder willen oppakken. 
Zij zullen ondersteund worden door een lid uit de 
muziekcommissie en voor de logistiek kunnen zij 
natuurlijk weer rekenen op de beheercommissie.  
Vind je het leuk om het kinderconcert mee te 
organiseren, meld je dan uiterlijk 15 oktober bij Els 
Verdonk (lverdonk@ziggo.nl)  

 

 

 
 
 
Verzoek van Joost Jansen ivm 
slaapplaatsen voor Argentijns jongerenkoor 
Van 5 tot en met 9 oktober is een Argentijns jongerenkoor in ons dorp voor het verzorgen van twee 
concerten in de Sint Servatiuskerk in Dinther op zaterdag 8 oktober en in de Blauwe Kei in Veghel op vrijdag 
7 oktober. In verband met de organisatie is Joost Jansen op zoek naar een aantal slaapplaatsen met ontbijt 
(bed and breakfast) voor de Argentijnse jongeren, die overigens vrijwel allemaal Engels spreken. Wil jij je 
bijdrage leveren, neem dan contact op met Joost Jansen (zie uitgebreid brief achter in deze nieuwsbrief).  

 
Rabo clubkas campagne 
We hebben met de harmonie ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne. Onze vereniging gaat in 
de loop van het muziekjaar 2016-2017 in een nieuw jasje. We beogen hiermee een eigentijdser imago. Met 
de Clubkas campagne willen we nieuwe poloshirts voor de jeugd aanschaffen. De shirts hebben een frisse 
turquoise kleur met in het zwart het verenigingslogo erop. Onze inschrijving is positief beoordeeld. Met 
onze deelname maken we kans op een bijdrage uit het door Rabobank Oss Bernheze beschikbare gestelde 
bedrag van maar liefst € 300.000,-. 

In de periode van 10 tot en met 23 oktober kunnen leden van de Rabobank stemmen met een unieke code, 
die zij per post ontvangen. Ieder lid mag VIJF stemmen uitbrengen, waarvan TWEE op dezelfde vereniging.  
Alle leden van onze vereniging kunnen alvast mensen in hun omgeving mobiliseren om op onze vereniging 
te stemmen. Ook kunnen ze op social media helpen aandacht te vragen voor onze inschrijving voor de Rabo 
Clubkas Campagne en mensen trekken om op ons te stemmen.  We rekenen op een ieders medewerking! 

mailto:ariandeckers@kpnmail.nl
mailto:lverdonk@ziggo.nl
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Serenade Rob de Visser 
Op zaterdag 16 september gingen we met de harmonie een serenade brengen bij Rob de Visser. 
Rob de Visser ontving eerder die dag de onderscheiding voor zijn verdiensten voor Jeugd- en 
Jongerencentrum iMeet.  Decorandus is ruim 30 jaar bestuurslid, waarvan de laatste jaren voorzitter.  
Daarnaast is hij al jaren mede-organisator van de jaarlijkse schuimpartij, de film- en discoavonden, verzorgt 
hij de daarbij behorende muziek en heeft hij onlangs meegewerkt aan het realiseren van een gameroom.  
 

    
Foto’s: dank aan Nico Peters 

 
In het verleden was Rob vrijwilliger bij de verbouwing van Jongerensoos Ons Dorp naar Jeugd- en 
Jongerencentrum iMeet. Hij is ook de tussenpersoon voor een aantal verenigingen die gebruik maken van 
de soos. 
 

     
Foto’s: dank aan Nico Peters 

 
Onze voorzitter maakte ook van de gelegenheid gebruik om het jubilerende jongerencentrum iMeet te 
feliciteren met hun 40-jarig jubileum. Hij wenste hen veel plezier met het feest met alle vrijwilligers en 
sprak zijn waardering uit voor alle vrijwilligers, die er voor de jeugd van Heeswijk en Dinther, maar ook de 
omstreken steeds weer zijn. 
Tenslotte wenste hij Rob succes met de ambitie deze club verder uit te bouwen. 
Hierna speelden we op verzoek het Wilhelmus en Lang zal hij leve. We sloten af met een gezamenlijke mars 
van het harmonieorkest met de slagwerkgroep. 
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Serenade Kenny van Weeghel 
Op vrijdag 23 september waren we met de harmonie aan huis bij Kenny van Weeghel aan de Heilige 
Stokstraat 33 in Dinther. We speelden hier voor Kenny en daarbij waren Burgemeester Moorman en 
Wethouder Sport Wijdeven aanwezig om Kenny te onderscheiden met de Sportpenning van de gemeente 
Bernheze. 
 

    
Foto’s: dank aan Stan Pittens en Jacques Worms 

 
Moorman: “Kenny van Weeghel krijgt deze onderscheiding vanwege zijn prestaties op de Paralympische 
Spelen in Rio de Janeiro. Hij behaalde een gouden medaille op de 400 meter wheelersport en brons op de 
100 meter. Al vanaf 2000 neemt hij deel aan de Paralympische Spelen. In 2004 won hij in Athene zijn eerste 
gouden medaille op de 400 meter en werd sportman van het jaar, waardoor hij een grote naam werd in de 
atletiekwereld. In 2012 in Londen won hij zilver op de 400 meter. Van Weeghel is actief in de T54 klasse.  
Hij heeft al diverse Europese en Wereldkampioenschappen op zijn naam staan en werd in 2014 
Paraympisch atleet van het jaar.  
 

  
Foto’s: dank aan Stan Pittens en Jacques Worms 

 
Het gemeentebestuur van Bernheze heeft besloten om Kenny van Weeghel de sportpenning van de 
gemeente Bernheze toe te kennen. Ondanks zijn beperking heeft hij door zijn inzet geweldige resultaten 
behaald in de wheelersport. Hij laat zien wat je met doorzettingsvermogen kunt bereiken en hierdoor is hij 
een voorbeeldfunctie voor velen.” 
Hierna speelden we het Wilhelmus en het Lang zal hij leven.  
Na afloop dronken we nog even een drankje bij de paralympisch kampioen achter het huis. 

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

foto’s van alle activiteiten! 

 

http://www.st-servaes.nl/
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Parochies Heeswijk – Dinther – Loosbroek 

Heilige Willibrord – Sint Servatius – Sint Servatius 
 

Aan de Gilden, fanfare en harmonie in Heeswijk-Dinther en Loosbroek 

 

Heeswijk-Dinther, 16 september 2016 

 

Beste mensen, 

 

In oktober van dit jaar bezoekt een Argentijns studentenkoor (uit Santa Fe) Heeswijk-

Dinther op doorreis naar Rome. Daar willen ze – het spreekt van zelf – hun landgenoot paus 

Franciscus ontmoeten. 

 

Dit koor is twee jaar geleden ook al in Heeswijk-Dinther geweest en heeft toen twee 

concerten gegeven. Zij doen dit belangeloos want als studenten mogen ze hiervoor niets 

verdienen. Zij hebben toen een uitvoering gegeven in Uden en in de kerk van Heeswijk. Wie 

daarbij aanwezig was, kijkt terug op een bijzondere avond. Er zit zoveel dynamiek in deze 

Zuid-Amerikaanse jonge mensen. Het niveau is semiprofessioneel en de begeleiding is 

voornamelijk op gitaren. Het repertoire is religieuze muziek en volksmuziek: o.a. een mis van 

Ramirez en werken van Astor Piazaolla (denk aan ‘de traan van Maxima’ bij haar huwelijk). 

 

Dit jaar komen ze van 5 – 9 oktober a.s.  

De optredens zijn theater De blauwe Kei in Veghel op vrijdag 7 oktober en in de kerk van 

Dinther op zaterdag 8 oktober. 

Na het optreden in de kerk van Dinther is er nog een afscheidsavond (nacht) in ccServaes 

want de volgende dag gaan ze door naar Zwitserland en dan naar Rome. 

 

Voor hun verblijf in Heeswijk-Dinther zoeken wij gastgezinnen.  

Wie wil voor vier nachten enkele van deze studenten in zijn huis opnemen? 

Het is een geweldige ervaring, zo getuigen de koorleden van Mi Canto (twee jaar 

geleden). Dit is ontmoeting op internationaal vlak en koormensen verstaan elkaar snel. 

 

Het zijn jongens en meisjes. We vragen om een bed en ontbijt. Overdag zijn ze of op bezoek 

in de regio, of inzingen, of een uitvoering aan het verzorgen. De gastgezinnen zijn vrij om bij 

hun activiteiten aanwezig te zijn. 

 

Graag wil ik zo spoedig mogelijk een reactie: j.jansen@abdijvanberne.nl 

 

Weet: dit is een unieke gelegenheid. 

 

Met een hartelijke groet, 

 

Frank Hermans 

Joost Jansen o.praem.  

mailto:j.jansen@abdijvanberne.nl

