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Voorwoord van de voorzitter 
We kijken terug op een zeer geslaagde editie van het Zomeravondconcert, 
dit jaar met drie jubilarissen, die we op het kerplein van Dinther gingen 
huldigen. Verderop in deze nieuwsbrief een impressie  
Graag kijk ik met jullie nog even vooruit naar de laatste nieuwsbrief van dit 
muziekseizoen, die begin volgende week wordt gestuurd  met laatste 
berichten uit de bestuursvergadering, welke we morgen hebben. Ook 
wordt daarin teruggeblikt op de donateursactie. Heb je je envelopje nog niet ingeleverd, zorg dat 
deze snel bij de financiële commissie komt of bij één van de bestuursleden. 
 
Met muzikale groet,   Lambert van der Ven,  voorzitter  
 

Volgepakt kerkplein geniet van zonnig harmonieconcert 
Voor het eerst sinds 2011 waren de weergoden harmonie Sint Servaes weer gunstig gezind 
voor het jaarlijkse Zomeravondconcert op de zondagavond voor de laatste schoolweek van 
het basisonderwijs in onze regio. Na pogingen in 2012 en 2013 om gebruik te maken van het 
nieuwe voorportaal als klankkast voor het harmonieorkest en de slagwerkgroepen en 
pogingen in 2014 en 2015 om in de tuin van de Abdij van Berne een buitenconcert te 
houden bij de Muziekfabriek, was het Pluvius die vanavond vrijaf nam. Met een heerlijk 
zomeravondzonnetje en lekkere temperaturen van 22 graden werd het weer een 
ouderwetse concertavond in het hart van de Dintherse gemeenschap voor harmonie Sint 
Servaes. 
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Even na 19.00 uur opende de jeugdslagwerk en het opleidingsorkest van harmonie Sint S 
ervaes de concertavond. De nummers werden aangekondigd door jeugdlid Emma Blok, die 
hiermee liet zien niet alleen over muzikale kwaliteit te beschikken. Zelfverzekerd nam ze het 
talrijk aanwezige publiek mee met een toelichting rond de gespeelde stukken van beide 
orkesten. De jeugdslagwerkgroep, inmiddels gegroeid tot een selectie van 15 slagwerkers, 
speelde onder leiding van Tonn van de Veerdonk. Het opleidingsorkest, met in de 
achtergrond een aantal door de wol geverfde harmonieleden,  speelde onder leiding van 
Arian Deckers hun mooie aanstekelijke jeugdmuziek.  
 

  
 
Na het jeugdwerk was het tijd voor de combinatie tussen jeugd en de meer volwassen 
orkestleden van harmonie Sint Servaes. Onder leiding van Arian Deckers werd het bijzondere 
nummer ‘Eine Kleine Rockmusic’ gespeeld met een aaneenschakeling van allerlei bekende 
klassieke nummers.  
 

 
 
Hierna nam voorzitter Lambert van der Ven het woord om drie leden speciaal in het 
zonnetje te zetten. Wim Smits werd gehuldigd voor zijn 60-jarig muziekjubileum. Bij deze 
gelegenheid bood Wim als cadeau een mooie mars aan met de titel ‘Jour de fêtes’. Na afloop 
van de huldiging speelde het harmonieorkest de eerste paar regels van deze aanstekelijke 
feestelijke mars.  
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Als tweede werd Peter van Sleuwen door de voorzitter in het zonnetje gezet vanwege zijn 50 
jarig muziekjubileum. 
 
Vervolgens was het de beurt om zijn zijn één jaar oudere broer Carel van Sleuwen toe te 
spreken, die dit jaar ook 50 jaar in de vereniging is.  
 
Alle jubilarissen ontvingen een groot applaus van het aanwezige publiek, waaronder ook een 
groot aantal genodigden, die speciaal voor de jubilarissen op het concert waren afgekomen.  
Aan het einde van de huldiging was er nog een bijzonder moment. Speciaal was het sowieso 
al om twee broers toe te spreken vanwege hun enorm staat van dienst voor harmonie Sint 
Servaes. Maar vanwege hun grote verdiensten werden zowel Carel als Peter benoemd tot 
Ere-lid van de vereniging. Op velerlei wijze in de voetsporen van hun vader Harrie. 
 

  
 
Nadat het ‘Lang zullen ze Leven’ had geklonken werd het concert vervolgd door het grote 
harmonie-orkest onder leiding van Adri Verhoeven en de A-selectie van de slagwerkgroep 
onder leiding van Tonn van de Veerdonk. Beide orkesten zorgden voor een stevig stukje 
muziek, wat even na 21.00 uur zijn finale kende in ‘Downtown Funk’ bij de slagwerkgroep en 
een ‘A Klezmer Carnival’ bij het harmonieorkest.  
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Na afloop van het orkest waren er woorden van dank voor de dirigenten en het aanwezige 
publiek. Ook alle medewerkers van het Cultureel Centrum dank voor de goede organisatie. 
De drie jubilarissen ontvingen nog de felicitaties van medemuzikanten en van het in grote 
getale aanwezige publiek. De prachtige zomeravond maakte dat nog veel bezoekers nog lang 
bleven nagenieten en nakletsen op het kerkplein van Dinther.   

 
 

 
 
Bezoek Festival Fabriek Magnifique 
Vanuit onze samenwerking met Phoenix Cultuur nemen wij hun uitnodiging voor komend weekend 

over Hierbij nodigen wij je graag uit voor Festival Fabriek Magnifique. Het Food & Art Festial in 

Veghel aankomend weekend van 23 t/m 25 juli. Veel van de talenten van Phoenix Cultuur 

presenteren zich. Straatmuzikanten, dansers, beeldend kunstenaars en musicalsterren. We 

hebben een mooi festivalprogramma samen kunnen stellen. Klik op de blauw link: 

http://webdog.phoenixcultuur.nl/files/PhoenixCultuurProgrammaFabriekMagnifique.pdf  

om ons programma te bekijken. Daar vind je ook meer informatie over onze musicalvoorstelling 

met een lach en een traan: Meske & Monster. Een voorstelling die je zeker niet mag missen. Deze 

Brabantse versie van het sprookje Belle en het Beest is echt een uitje voor 6- tot 100-jarigen. 

 

Graag tot ziens op Fabriek Magnifique! 

Hartelijke groet, 

Barbara Brouwer 

Hoofd Cultuureducatie  

www.phoenixcultuur.nl       

 
 

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.               
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