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29 december 2016 

 

 

 
 
Voorwoord van de voorzitter 
De laatste nieuwsbrief van 2016. Een jaar waarin we met z’n allen hebben 
nagedacht over de toekomst van onze vereniging. Een jaar waarin we startten met 
een nieuwe dirigent voor het harmonieorkest en afscheid namen van Eric Swiggers 
in ons Nieuwjaarsconcert. Een jaar waarin we twee nieuwe Ere-leden mochten 
verwelkomen. Peter van Sleuwen en Carel van Sleuwen werden in juli 
onderscheiden met hun gouden muziekjubileum en het Ere-lidmaatschap. Wim 
Smits zetten we in het zonnetje met 60 jaar lidmaatschap. Een jaar met voor het eerste een 
Vriendenconcert met Heel de Harmonie bakt. 2016 was het jaar dat het slagwerk weer flink in ontwikkeling 
kwam met een mooi Jumbo-cupoptreden in november tot gevolg. Het Lieverlee-festival in de Kersouwe 
was voor de vereniging een muzikaal hoogtepunt. Ook een jaar met lief en leed in de vereniging. Diverse 
leden werden voor het eerst (of opnieuw) moeder. En natuurlijk de laatste dagen het trieste nieuwe bij 
Erna, Erwin en Jeroen nu hun zoontje Ted is overleden. 
Zo kijken we terug op 2016 en blikken we vooruit naar 2017. In vertrouwen dat we met veel leden de 
verschillende activiteiten op gaan pakken, die voor ons liggen. Ideeën over jeugdbeleid verder vormgeven, 
ideeën over bijzondere concerten uitwerken (zoals het Kinderconcert in maart), ideeën over kleding voor 
de vereniging en ideeën over de website en het verenigingsimago.  
Het bestuur rekent erop dat jullie allen jullie bijdragen leveren om onze vereniging verder te ontwikkelen 
tot een eigentijdse vereniging waar het voor jong en oud goed toeven is. Onze sterke basis: de 
Muziekfabriek kan ons daar in sterke mate bij helpen. 
 
Voor straks een goede jaarwisseling en een goed en gezond 2017, met veel muzikaliteit! 
 
Met muzikale groeten, Lambert van der Ven, voorzitter. 
 

Overlijden Ted de Groot  
Op Eerste Kerstdag kregen we het bericht dat de zoon van onze fagottiste Erna de Groot en de broer van 
onze tuba-leerling Jeroen de Groot in de kerstavond is ingeslapen. Erna is altijd heel open geweest over het 
verdriet en de moeilijke tijden, die het gezin heeft gekend, rondom het ziekzijn van Ted. Regelmatig moest 
Erna verstek laten gaan voor verenigingsactiviteiten. Via een aparte mail is ieder geïnformeerd over het 
afscheid van Ted en kan ieder op eigen wijze haar steun betuigen.  
We wensen Erna, Jeroen en Erwin ook langs deze weg heel veel sterkte met het verlies van hun dierbare 
zoon en broer. 
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Pluim 2016  
Het jaar 2016 nadert zijn einde, altijd een goed moment om ons te 
bezinnen over wie de Pluim over dit jaar heeft verdiend. Over 2015 heeft 
het bestuur geen pluim uitgereikt, omdat de nominaties niet sterk genoeg 
waren om iemand voor deze eer in aanmerking te laten komen. We doen 
nu opnieuw een oproep Welk lid heeft de afgelopen jaren bijzondere 
verdiensten voor de vereniging gehad? Wie zetten we tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, komend jaar op 30 
maart a.s., extra in het zonnetje. 
 
Nominaties kunnen als vanouds weer ingediend worden bij de voorzitter 
vanuit de leden uiterlijk 15 februari 2017. Stuur je nominatie voorzien van 
een toelichting naar voorzitter@st-servaes.nl  Het bestuur zal in haar 
vergadering een besluit nemen. 
 
Wie treedt in de voetsporen van het illustere rijtje: 2007 oud-ijzerteam, 
2008 Jan Nelissen, 2009 Arian Deckers, 2010 Martje van den Broek, 2011 
Willy van Langen, 2012 Peter van Sleuwen, 2013 Carel van Sleuwen, 2014 
Tiny Deckers ??? 

 
Sinterklaasgedicht Arian Deckers 
Inmiddels traditioneel is het Sinterklaasgedicht van ons jeugddirigent en trompettist Arian Deckers. Op de 
repetitie van 3 december jl. droeg hij het gedicht voor aan het orkest. Je moet erbij zijn geweest om de 
juiste toon en emotie goed te kunnen ervaren, maar de diegene die er niet bij konden zijn is de tekst 
achterin deze nieuwsbrief nog eens afgedrukt. 
Arian, bedankt voor je creativiteit, je spitsvondigheid, je humor en je gratis jaaroverzicht van 2016. Tot een 
volgende keer maar weer.  
 

Geen video-opnamen Proms 2015 
De Proms van 2015 liggen nog redelijk vers in het geheugen. We kijken terug op een zeer geslaagd 
evenement, wat ons in de gemeenschap van Dinther en haar regio op de kaart heeft gezet.  
Destijds zijn beelden van ons evenement vastgelegd door René van den Broek met het cameramateriaal 
van Antje, die destijds de beelden voor ons maakte, die ook op de grote schermen in de Zaert te zien 
waren.  
Lange tijd heeft het ernaar uit gezien dat we de beelden, samen met de geluidsopnamen van Huub Sperber, 
zouden kunnen laten verwerken tot een mooi videodocument van ons concert. Naar nu duidelijk is 
geworden is het niet mogelijk om te komen tot een betaalbare verwerking. Het is ons zelfs niet gelukt de 
opnamen in bezit te krijgen, zonder daar extra voor te betalen. 
Voor ons als bestuur is het een vervelende geschiedenis, die we helaas al vaker aan de hand hebben gehad. 
We betalen helaas opnieuw leergeld voor hoe we dit aan de voorkant anders moeten organiseren. Dit is 
een mooie doelstelling voor een eventueel volgend evenement, waarvan het de moeite waard is om het als 
muzikant zelf terug te kunnen kijken.  
We zullen het moeten doen met de beschikbare opnamen via diverse smartphones en nog belangrijker met 
onze eigen herinnering aan dit fantastische evenement. 
 

CD-opname Proms beschikbaar  
Het is alweer meer dan een jaar geleden dat we Dinther Proms 2015 op de planken brachten. Daar hebben 
we met z’n allen met volle teugen van genoten en vergeten doen we dat niet meer. 

mailto:voorzitter@st-servaes.nl
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Zoals jullie weten zijn er video- en geluidsopnamen gemaakt en er zou een compilatie op DVD gemaakt 
gaan worden. Hier is het echter nog steeds niet van gekomen en naar het zich laat aanzien gebeurt dat ook 
niet meer. 
  
Ik heb mijn eigen geluidsopnamen gecombineerd met die van de mengtafel die ik van Patrick Cruysen heb 
gekregen. Het resultaat is heel mooi geworden en ik wil belangstellenden in de gelegenheid stellen om 
hiervan een (dubbel) CD te bestellen tegen kostprijs à € 5,-. 
In de Klinkerij in de Muziekfabriek hangt een intekenlijst waar je je naam en gewenst aantal in kunt vullen. 
Je kunt ook een mailtje naar mij sturen (hsperber@home.nl). 
Intekenen kan nog tot 15 januari a.s., daarna wil ik het afwerken en de CD’s laten maken. Net zoals vorige 
keer wordt e.e.a. netjes in een doosje met kleurendruk inlay afgeleverd. 
  
Groetjes, Huub. 
 

Aankondiging kinder- en familieconcert zondag 12 maart 2017 
Op zondag 12 maart 2017 zijn alle kinderen uit Heeswijk-Dinther en verre omstreken welkom voor 
een speciaal kinder- en familieconcert verzorgd door het harmonieorkest, het opleidingsorkest en 
de slagwerkgroep A- en B-selectie. Kinderen én hun families worden meegenomen op wonderlijke 
ontdekkingstochten in de wereld van muziek en instrumenten. We gaan op reis door de Efteling. 
Ook we gaan schaatsen tussen de ijspaleizen van Frozen. En we gaan dansen op de Zuid-
Amerikaanse klanken van de zomerhit Balada van Gusttavo Lima. Het belooft een interactief, 
swingend, vrolijk en stoer programma te worden. Kortom: een leuke kennismaking met blaas- en 
slagwerkinstrumenten. Het concert vindt plaats van 11:00 tot 13:00 uur in De Muziekfabriek. Jong 
en oud is welkom. Dus ook heel leuk voor vaders, moeders en grootouders!  
 

 

javascript:handleMailto('mailto:hsperber@home.nl');return%20false;
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Kerstvieringen 2016 
Op Kerstavond 24 december en op Tweede Kerstdag 26 december waren we met onze orkesten weer actief 
bij gelegenheid van het Kerstfeest. 
Het opleidingsorkest onder leiding van Arian Deckers bracht de herkenbare kerstklanken bij de 
gezinsviering. In een goed bezette Sint Servatiuskerk werd de gebedsdienst met ook het kerstspel door de 
kinderen opgeluisterd. 
 

  
 
Op Tweede Kerstdag speelden we met het grote harmonieorkest in de Sint Servatiuskerk. Voorafgaand 
waren we een minuut stil vanwege het overlijden van Ted de Groot. In de dienst zaten veel herkenbare 
kerstnummers, die ook door de aanwezig kinderen meegezongen konden worden. Adri Verhoeven 
beleefde zijn debuut als dirigent in de Dintherse kerk.  

 

  
 

 

  
 

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

 

http://www.st-servaes.nl/
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Verenigingsactie Glasvezel in Bernheze 
Het zal je niet ontgaan zijn, maar de gemeente Bernheze zet zich samen met een aantal initiatiefgroepen, 
waaronder Actief Burgerschap in Heeswijk-Dinther, in voor het aanleggen van glasvezelkabel voor heel 
Bernheze. Trined heeft nu een verenigingsactie opgezet, waarbij ieder abonnee, die in de periode tot 31 
december 2016* een aanvraag doet voor supersnel internet via de glasvezelkabel, 10 Euro kan doneren 
aan een deelnemende vereniging. 
 
Harmonie Sint Servaes heeft zich als vereniging aangemeld, waar Trined namens jou haar donatie aan mag 
overmaken. Dus des te meer mensen bij hun aanvraag Harmonie Sint                             
 Servaes    als vereniging aangeven, des te hoger het bedrag zal zijn wat Trined aan ons overmaakt. 
 
             Dus als u besluit zich in deze periode aan te melden, denkt u dan aan onze vereniging. 

 

Glasvezel in Bernheze begint       

           bij 40%                                                                                             

  
  
  
Om glasvezel op korte 
termijn mogelijk te maken, 
hebben we in Bernheze een 
deelname nodig van 40% van de 
huishoudens in Bernheze. Pas 

dan  kunnen ze  starten met graven en 
alle woningen voorzien van deze snelle 

glasvezelverbinding.  
  

  

Klik hier en bekijk hier het filmpje! 

  
  

Zodra 5.200 belangstellende (= 40%) in Bernheze zich hebben aangesloten, 
gaat ze aan de slag!  

Heel Bernheze heeft dan de mogelijkheid van 500 Mbps internet, 85 tv zenders  
- waarvan 29 in HD en 1 in Ultra HD - en voordelig bellen.   
  
Wil je ook supersnel en betrouwbaar internet via glasvezel? 
Zorg er dan voor dat we in Bernheze de 40% halen en meld je nu aan voor glasvezel.  
Je krijgt dan een gratis aansluiting en je hoeft ook niet te betalen voor activering en installatie. 
Uiteraard gaat je abonnement pas  in als de glasvezelkabel daadwerkelijk in de grond ligt en je de 
diensten kunt gebruiken.  

https://www.youtube.com/watch?v=3ERo6F_-HNo
https://www.youtube.com/watch?v=3ERo6F_-HNo
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Bestel nu en bespaar € 450 
             * Tot 31-12-2016 gratis aansluiting, activering en installatie 
 
Aanmelden houdt in dat u zich aanmeldt voor 31 december 2016 bij TriNed. Dit kunt u doen met 
deze link: 
 

                                         Aanmelden Glasvezel Bernheze 

  
  
*Als je geen glasvezelaansluiting laat installeren en je wil op een later moment toch nog gebruik 
maken van glasvezel, dan moet je € 450,- betalen om de aansluiting alsnog te activeren. 
    
Als je misschien vragen hebt of meer wil weten over de voordelen van glasvezel, dan kun je bij UCE 
terecht (0413-293131). Mensen die zich al hebben aangemeld, krijgen binnenkort een mailtje, 
waarin ze alsnog een vereniging kunnen aanmelden. 

  
  

https://trikx.nl/bestellen/?p=456414ddfffd645d272538bcf3950609
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Beste Adri 

 

Hier een even een briefje van de Sint, 

Ik hoop dat je dat niet erg vindt. 
 

Allereerst geef ik jou een compliment, 

Omdat ik vind dat je bij sint Servaes goed bezig bent. 
 

Volgens mij ben jij niet zo’n moeilijk mens, 

Daarom heb ik voor jou een kleine wens. 
 

Ik zou het erg waarderen, 

Als jij 20 minuutjes eerder stopt met repeteren. 
 

Als het goed is, heeft Arian een gedicht in zijn schoen gekregen, 

Mag hij dat dan voorlezen? , maar hij is wel erg verlegen. 
 

Alvast heel erg bedankt daarvoor, 

Ga nu maar lekker repeteren hoor. 
 

                                       Groeten,  
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Beste muzikanten van harmonie sint Servaes, 

Hier weer een gedichtje over jullie muziekjaar , door de Sint. 

Ik probeer dat elk jaar vol te houden, omdat ik het zelf ook best leuk vind. 

 

Een jaar met concerten, en een dirigentenwissel, het was best een rumoerig jaar. 

En er werd ook nagedacht over de vraag ,is Sint Servaes voor de toekomst klaar. 

Met nieuwe plannen ,voor jullie vereniging in de toekomst, voor zover dat kan. 

Een plek zijn, voor iedereen die plezierig muziek wil maken, dat is jullie plan. 

 

Verschillende “groepjes” zijn er al mee bezig, om de harmonie te laten stralen, 

En om daarmee, misschien wel nieuwe talenten binnen te halen. 

Groepjes…. , want de titel “Commissie” is niet meer van deze tijd, 

Daarom werd er voor de benaming “werkgroep” gepleit. 

 

En in de toekomst kijken valt niet mee, dat veranderd ieder uur, 

Als dat wel kon, dan zat Nostradamus waarschijnlijk in het bestuur. 

 

Ik ben zeker niet meer de jongste, dat wisten jullie allang. 

Mijn ogen zijn niet meer de beste, en ben daarom in het donker soms wat bang. 

Dan hang ik een lampje aan mijn mijter, dan kies ik voor het “Veilige” 

Maar als ze mij zo zien , noemen ze mij een “Schijn Heilige”.  

 

Het jaar begon met het nieuwjaarsconcert, met Enjoy, het popkoor. 

Met Henny op de bok, hij paste zo in een programma met Geer en Goor. 

Bij de “Viking Dinther proms” maakte jullie al kennis met dit koor, 

En daarom ging deze fijne samenwerking nog even door. 

Natuurlijk speelden jullie “Adiemus” nog een keer, daar konden jullie eigenlijk niet onderuit, 

Maar Henny wilde nog wel vaker gebruik maken, van Robin z’n fluit. 

Maar hij wilde ook dat Desie , met haar Djembé mee kwam, 

Ze hebben samen mee opgetreden in Paradiso Amsterdam. 

 

Het nieuwjaarsconcert, was ook het laatste concert van Eric met sint Servaes, 

Hij heeft een keuze gemaakt, dat is jammer,maar helaas. 

Jullie hebben op een mooie manier, van elkaar afscheid genomen, 

En er blijven voldoende mooie herinneringen, om over terug te dromen. 

2 Editie’s van de “Proms”, een buitenlandse reis, mooie concerten, en ook een concert met een 

Rock&Roll Band. 

Maar er zal nog wel meer te beleven zijn , maar eerst op zoek naar een nieuwe dirigent. 

 

Dat was makkelijker gezegd, dan gedaan. 

Maar de selectie-com…werkgroep !! ging er met frisse moed tegenaan. 

Sollicitatie’s waren er meer dan voldoende, wel ruim 30 in totaal, 

De selectie-com..werkgroep heeft iedereen uitvoerig besproken, ja echt allemaal. 

D’n dieje was veuls te lief, 

D’n dieje keek te agressief. 

Die ene was te jong, de andere weer te oud, en d’n dieje unne lelijke vent. 

D’n dieje ja, die zou wel kunnen, maar die heeft weer zo’n misselijk limburgs accent.  
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Uiteindelijk , was de keuze verkleind van ruim 30 naar drie, 

En toen was het woord aan de muzikanten van de harmonie.      

Meningen werden besproken, en de stemmen werden geteld, 

En met alle vertrouwen werd er een nieuwe dirigent voorgesteld. 

 

De jaarvergadering van dit jaar , verliep een beetje anders dan normaal, 

Na de agenda punten ,werd iedereen in groepjes verdeeld in de zaal. 

Wat wordt er in de toekomst van Sint Servaes verwacht, 

Daar werd in het tweede gedeelte over nagedacht. 

Verschillende aandachtspunten kwamen er aan bod, 

Er werd regelmatig van onderwerp gewisseld, zodoende ging het lekker vlot. 

Intussen zijn de ideëen besproken ,en zijn er plannen gesmeed. 

Hopelijk gaat iedereen ervoor, en blijft er niemand zitten, op z’n luie reet. 

 

Ja ,ik durf dat gerust te zeggen, ik ben niet zo bang, 

Sterker nog, ik kom nu eigenlijk pas op gang. 

Weet er iemand de overeenkomst tussen de paus en een kerstboom hier ? 

Nee ? Nou , de ballen hangen er alleen voor de sier. 

Tussendoor was er nog een “nieuw” concert, misschien wel een traditie, 

Het “Friends for Life” concert, ook voor bakkers met veel ambitie. 

Een concert voor vrienden en fans, en op tafel zelfs een menu-kaart, 

Met verschillende smaken ,van aardbei, tot appel, of chocoladetaart. 

Er is hard gewerkt, er is deeg gerold, eieren geklopt en appels gehakt, 

Omroep MAX was zelfs jaloers op : “Heel Servaes Bakt”. 

De dirigent die het “Friends for life”-concert dirigeerde , had niet gesolliciteerd, 

Dat is heel jammer, want de Sint vond hem zeker niet verkeerd. 

Hij dirigeerde zo duidelijk,sierlijk en met souplesse, ja, hij kon er wat van. 

En buiten dat alles, is het ook nog eens een zéér aantrekkelijke jongeman.  

 

Tijdens dat concert, werd Adri aan het publiek gepresenteerd.  

Hij is degene die vanaf nu de harmonie dirigeert,  

Adri Verhoeven is wel van Boxtelse komaf.. 

Maar goed, bij de Sint staat ook “made in Taiwan” op z’n staf. 

Hij kon meteen beginnen om een programma te bouwen, 

Want er stonden al optredens gepland, waaronder ook in de Kersouwe. 

 

Eerst was er nog de teeravond/feestavond in “Nieuwe Stijl”. 

Binnen in onze eigen zaal , of buiten onder het tentzeil. 

Met een drankje, en een lekker stukje vlees, waren de meeste buikjes rond. 

Dus was het zeker een geslaagde avond. 

 

Daarna op naar “Het Land van Lieverlee”, met de feestband Pater Moeskroen, 

Het stond in het teken van hun jubileum, daar was het allemaal om te doen. 

Toen jullie begonnen, was het droog, gelukkig maar, 

En brachten samen met “de Paters”, een feestelijk repertoire. 

Feesten , zingen , dansen zwieren en hossen, 

Met roodkapje en oma , in de Hezikse bossen 

Er klonk een luid applaus , het publiek had ervan genoten. 
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En met Klezmer Carnaval , hebben jullie het optreden afgesloten. 

Joris Linssen, vond ik die avond eerlijk gezegd , een beetje saai, 

Daarom zou ik zeggen “Joris Goodbey”. 

De BZB viel natuurlijk niets te verwijten, 

Zij kregen de zaak wel aan het schijten. 

Het jubileum optreden van “de paters zelf”, was mijn favoriet, 

En daarmee het nummer “Vannacht” mijn favoriete lied. 

 

“De wereld zal veranderen , vannacht , vannacht” 

“Door ons en nog wat anderen , vannacht , vannacht”. 

“Drink ze leeg, want dit is het moment”. 

“Je weet vandaag niet zeker, of je d’r morgen nog wel bent”. 

“Drink ze leeg , dan gaan we weer op pad”, 

“En de eerste kroeg de beste, want we hebben nog niks gehad”.  

Nu denk ik er ineens aan, 

Dat ik pas nog een kroeg ben binnen gegaan. 

Een leuk ouderwets donkerbruin café, 

En ik dacht ,daar pak ik er één, of twee. (één is genoeg, die tweede was om te rijmen) 

Er zat daar ook een arme pianist in een hoek, 

Die speelde allerlei liedjes op verzoek. 

Ik vroeg de arme man nog naar zijn naam, dat wilde ik gewoon even weten, 

En hij zij dat hij MR.Swiggy oftewel , Eric heette. 

Ik legde een paar pepernoten op zijn bord, 

Die stond op de hoek van zijn rode Nord. 

Ik keek hem aan , hij had een bekend gezicht, ik was even in de war, 

Ik dacht laat ik eerst maar eens even een plekje zoeken aan de bar. 

 

Ik bestelde een groot glas bier,  

en dacht “dat houd ik zo wel even vol hier”. 

Ik luisterde naar die pianist, hij speelde een liedje van lang geleden, 

En je geloof het niet, maar ondertussen kwam er een aapje aan een touw naar beneden. 

En als of er niets aan de hand was, 

Ging hij zitten op de rand van mijn glas. 

Ik dacht bij mezelf: “Wat is dat hier”? 

“Er zit gewoon een aap met z’n ballen in m’n bier”. 

Hij dronk wat van mijn bier, en klom weer naar boven, 

Ik kon het zelf niet eens niet geloven, 

Ik wilde het tegen iedereen vertellen, tegen iedereen die het had gemist. 

Maar de enige die er nog was, … was die arme pianist, 

Dus ik riep : “Er zat een aap, met z’n ballen in m’n bier hoor !” 

Hij zegt: “dat liedje ken nog niet, maar zing het maar eens voor……” 

 

Het laatste concert voor de vakantie, was weer een keer op het Dinthers kerkplein. 

En jullie hadden geluk, want het mocht eindelijk weer eens mooi weer zijn. 

En ook deze keer genoot, het belangstellende “Dintherse” publiek, 

Van een mooi programma , met gevarieerde muziek. 

Er werd bij de jubilarissen ,Peter, Carel en Wim, een onderscheiding opgespeld, 

En de voorzitter heeft ook nog over hun muzikale carriére verteld.  
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En toen was het vakantie, tja… , verdiend of niet, 

Het gaat er toch om dat je elkaar minimaal 5 weken niet ziet. 

 

Ondertussen voelt Adri zich volgens mij al redelijk thuis, 

Want hij gaat in ieder geval nooit als eerste naar huis. 

Nee, hij gaat zelfs meestal pas als één van de laatste naar buiten, 

Waarschijnlijk staat in zijn contract, dat hij de Muziek Fabriek mee af moet sluiten. 

Hij gaat met iedereen in gesprek, en staat overal voor open, 

Jij kunt alles met hem bespreken, hij heeft liever niet dat je ermee blijft lopen. 

Dus zit je iets dwars, vertel het Adri, daar laat hij zich ook voor lenen, 

Ook al gaat het over je stoelgang , of krentenbaard, tussen je benen. 

 

Na de vakantie, werden er een paar inwoners van Dinther gedecoreerd, 

En de serenade van sint Servaes ,werd dan ook erg gewaardeerd. 

Rob de Visser , kreeg vooral voor zijn verdienste bij I-Meet een onderscheiding, 

Hij is daar al jaren één van de hoofdmannen van de leiding. 

En Kenny van Weeghel, kreeg ook nog de sportpenning van Bernheze, 

Door met z’n rolstoel keihard over een parcours te sjeeze. 

De Burgemeester was erbij, de wethouder, de harmonie, en nog veel meer mensen uit HaDee, 

En er was zelfs nog een stukje te zien op de lokale omroep DTV. 

 

Toen aan de slag , voor het concert met Schijndel, aan de andere kant van het kanaal. 

Een goede test voor de Jumbo-cup, en ook nog eens voor een mooie volle zaal. 

De voorspellingen van Nostradamus, waren niet het gehele stuk te vertrouwen, 

En het tempo van Klezmer Carnaval, was zelfs door Kenny v. Weeghel niet bij te houden. 

Maar de stevige uitvoering van “Don’t let me be misunderstood”, 

Maakte ook wel weer het één en ander “good”. 

Nos-tra-da-mus… ,een muziekstuk, met melodieën, mysterieus, mooi, en gedragen. 

En dan weer wat agressiever, met soms hele rare kwinkslagen. 

Jaja…Nostradamus, de Sint kent hem nog wel van vroeger, van het knikkeren op het schoolplein, 

Toen zat hij al barstens vol, met van die voorspellende ongein. 

Hij zei toen al: “Ik weet niet precies wanneer, maar in de 21
e
 eeuw misschien”, 

“Dan worden jouw zwarte knechten , als slaven gezien.” 

“En om dat te stoppen”, 

“Krijgen ze allemaal gekleurde koppen”. 

Ja , maar ik kan jullie wel vertellen, 

Die gast kon echt wel voorspellen. 

Hij voorspelde ook: “sint Servaes, is in Bernheze als harmonie , uniek”, 

En in de verre toekomst vinden zij hun onderkomen, in een oude drukkerij-fabriek. 

“En dat zorgt misschien nog voor een hoop gezeik”, 

“Want volgens mij is dat ergens in Heeswijk”. 

“En in die fabriek, maken ze muziek, en hebben ze plezier”, 

“En je betaald maar 2 euro voor wijn, en 1.50 euro voor een fles bier”. 

En hij zei ook nog: “Geloof het of niet, maar het is echt waar”. 

“In 2016 ligt er een muziekstuk over mij, op hun lessenaar”. 

Nostradamus werd in zijn tijd niet altijd serieus genomen, 

Maar eerlijk is eerlijk, deze voorspellingen zijn wel allemaal uitgekomen, 

Ik vroeg hem ook nog: 

“Krijgt de harmonie later bij hun clubhuis, last van inbraken ? 
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Hij antwoorde: “Nee, want er zullen daar statushouders komen waken”. 

 

Ik was pas nog op schiphol, en daar werd ,door de douane, een Belg ingerekend, 

Met een bos tulpen uit zijn kont stekend. 

“Wat is er met hem aan de hand”? vroeg ik verschrikt. 

Maar het bleek dat hij de verkeerde bolletjes had geslikt. 

De Jumbo-cup werd dit jaar gehouden in lieshout. 

En het ging daar nog niet eens zo fout. 

Over het algemeen was iedereen best tevreden, 

En de jury had ruim 83 punten over, voor jullie optreden. 

 

In jullie groep, wonnen jullie daarmee de beker, 

En voor Adri is dat denk ik, een mooie opsteker. 

De volgende opmerking van de jury, vond ik het best, 

“Het is een enthousiast ,en geconcentreerd werkend orkest”. 

Ja ja , “geconcentreerd werkend” dat mocht de jury willen, 

Moeten ze op de repetitie eens komen luisteren, hoe goed ze hier kunnen lullen. 

 

Op 20 November kon je genieten van het “Herfstconcert”, 

Wat vooral door een paar “jeugdleden” georganiseerd werd. 

De zaalindeling, een poster, een stukje PR voor in de krant, 

Een programmablaadje, versiering in de zaal, ze stonden overal voor garant. 

De jeugdgroepen van TOG uit Berlicum, waren te gast. 

En zo werd het publiek op een mooi programma verrast, 

Daarom mijn complimenten voor de “organiserende jeugd”, 

Zoiets doet de Sint heel veel deugd. 

Het was een leuke morgen, met afwisselende muziek, 

Kortom, een mooi evenement, in jullie eigen Muziek Fabriek. 

Die Muziekfabriek, is ondertussen al een begrip in het dorp, daar mag je gerust mee pronken, 

Zeker nu Gerard Gabriëls de lampen, en de trus aan de harmonie heeft geschonken. 

 

De Sinterklaastijd is niet meer wat het is geweest, 

Het wordt steeds minder een spontaan feest. 

En.., de Sint denkt altijd aan de toekomst, luister maar eens hier, 

Want ik koop in plaats van één , altijd twee kratjes bier. 

Maar de Sint is zich met zijn pieten , serieus, aan het voorbereiden, 

Op minder leuke tijden. 

Want misschien komt er een tijd ,dat wij geen bootreis meer hoeven te boeken. 

En i.p.v. een reisje naar Nederland, wellicht een hobby zullen moeten zoeken. 

Voetbal , vissen , hockey , dat wordt het allemaal nie, 

Wij zaten eigenlijk meer te denken, aan een functie bij jullie harmonie. 

Over ruim een jaar komt de functie van voorzitter vrij, 

Ja, misschien is dat wel iets voor mij. 

 

Kunnen jullie nog muzikanten gebruiken ? ik heb voldoende muzikale pieten, 

Die kunnen van alles bespelen, koper-instrumenten, of die toeters met rieten. 

Of iets wat sint Servaes nog mist, 

Dat is voor op straat , een bekkenist. 

Of misschien kunnen ze samen met Fred, als percussionist aan de bak, 
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Shaken met je ene hand, en de andere in je zak. 

 

Als ze hun best doen, dan lukt ze dat net, 

Ze zijn wel een grotere zak gewend dan Fred. 

Ik wil jullie trouwens nog kei-hartstikke bedanken, 

Voor jullie begeleidende muzikale klanken, 

Tijdens mijn intocht in HaDee, door straat en wijk, 

Natuurlijk werden jullie zeiknat, want het was eigenlijk de beurt van Heeswijk. 

Maar die waren voor 80,5 punten, helemaal naar Enschede op concour, 

Dus kregen jullie een nat pak, tjonge jonge wat een ge-ouwehoer. 

 

Er is kort geleden nog een onderzoek gedaan , door mijn muziekpietjes, 

Een onderzoek naar favoriete sinterklaasliedjes. 

Het is niet moeilijk te raden  , welk lied bij muzikanten heeft gewonnen, 

Dat is natuurlijk “Sinterklaasje Bonne, Bonne, Bonne !! 

Ik moet jullie nog iets vertellen, denk niet dat jullie dit al weten, 

Maar mijn pieten wilden, dat ik eens een keer zou gaan daten. 

Zij zouden het wel regelen, een diner met een leuke dame, en gingen aan de slag, 

Ja hoor, ze hadden een match gevonden, dus een date voor de volgende dag. 

Maar…… we zijn er inmiddels achter, dat profielfoto’s niet altijd kloppen, 

Daar kunnen ze je dus lelijk mee foppen. 

Ik ging er vanuit, dat ik een blind-date zou hebben,met een lekkere blonde stoot, 

Maar helaas, dat viel tegen, ze was, laten we zeggen, nogal lelijk en nogal groot. 

Tja , en ik had nog wel zo gehoopt , op een hele mooie, 

Maar ik weet ook wel, je kunt niet altijd zes gooien. 

En als jullie nou denken, ja ja, dieje Sint ….die lult,….. 

Ik heb haar profielfoto uitgeprint, en ondertussen de inkt 3 keer bijgevuld. 

Maar ze was ook nog zo lelijk als de nacht, 

En dat vertelde ik haar in een gedicht, heel zacht. 

Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, 

Ik ben best nog sexy, maar wat is er in hemelsnaam gebeurd met jou ? 

Maar…ze was best lief, dus ik wilde haar niet verder af kraken, 

Dus besloot om er maar het beste van te maken, 

Ik pakte haar bij de hand, 

En we gingen naar het restaurant. 

Ze zei : ”ik heb echt zin, in dit dinertje met jou”, 

Ze bestelde een rijsttafel voor twee, en vroeg of ik misschien ook iets wou. 

Even later werd het eten keurig geserveerd, 

Mijn gehaktballetje zag er goed uit, helemaal niet verkeerd. 

Ik begon met bidden, vouwde m’n handen samen, en deed m’n ogen dicht, 

“Lieve heer ik hoop dat na het bidden , mijn gehaktbal er nog ligt.” 

Achteraf viel het wel mee , en is het allemaal toch nog goed gegaan, 

Maar de Sint is er nu wel achter , aan dat daten , daar begin ik niet meer aan. 

 

Ik zag pas nog een man alleen op een bankje, jankend als een kind, 

Ik zei “Dat kan zo toch niet, vertel het maar eens tegen de goede Sint”. 

Hij zei: “21 jaar waren mijn vrouw en ik gelukkig , 21 jaar ,ik weet het nog zo goed”.” 

Ik vroeg : “En wat gebeurde er toen?, hij zei: “En toen hebben we elkaar ontmoet”. 

Ik heb hem even getroost, dat gaf hem weer kracht, 
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Toen weer snel verder ,want ik werd nog in het centrum verwacht, 

 

Daar mochten de kinderen hun verlanglijstjes aan mij komen geven. 

Maar het bleek dat ik nog steeds erg moet wennen, aan het “moderne” leven. 

Want zo vroeg ik aan een kind, :“en jouw kado-wens, wat mag dat wezen”? 

En hij zei: “Ja hey ,Duhh, hedde Gij mun appje nie gelezen”? 

Appen ,twitteren , snappen, face-booken, de Sint zit daar nog niet zo in.  

Maar ik denk dat ik daar toch maar eens aan begin. 

Ja want in deze tijd, komen die mogelijkheden als geroepen, 

Ik zou dan ook voor jullie, een SOA, in het leven willen roepen.  

Een Serenade Op Afstand... , zodat jullie er niet perse naar toe hoeven, 

Zo deden jullie dat ook een paar jaar geleden, voor Liezel en Jan Verhoeven. 

En het werkte ook bij jullie voorzitter Lambert, 

Die vorige week alweer 50 werd. 

 

Als je niet op Facebook zit, dan loop je volgens mij héééél wat mis, 

En weet je op een gegeven moment niet meer , wat er echt belangrijk is. 

Zoals…, wie is er blij , verdrietig , boos , of wie heeft er pijn, 

Of je weet zelfs niet ,wie er allemaal bij de Mc Donalds zijn. 

Of iets wat iedereen van Inge mocht weten, 

Ik hoop trouwens dat jullie dat snel weer vergeten, 

Want ze schreef op facebook, en dat klinkt misschien heel gek, 

Dat Huub , “Zendium” gebruikt, tegen zweertjes in z’n bek. 

We weten alles van elkaar,wat we doen ,en waar we zijn, we hoeven elkaar niet eens meer te bellen, 

En als we elkaar tegen komen, hebben de meesten bijna niets meer te vertellen. 

Maar ik heb nu genoeg verteld, en ga er mee stoppen, 

En ga terug naar mijn vrienden, met die gekleurde koppen. 

 

Ik wens jullie heel veel succes , en graag tot volgend jaar, 

Dan heb ik weer een “ouderwets” gedicht voor jullie klaar. 

 

Maar duurt dat te lang, en kun je niet wachten tot mijn volgende bezoek,? 

Dan kun je altijd nog vrienden worden , op FaceBook. 

 

 

 

 

Tot volgend jaar,  


