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Kom zondag 3 juni naar het slotconcert 
van het jeugdkamp  
Dit weekend gaat de jeugd van onze vereniging gezellig met z'n 
allen op kamp. Ze maken dit jaar een uitstapje naar Blokhut de 
Roets van Jong Nederland Vorstenbosch. Naast allerlei 
gezellige, avontuurlijke en culinaire activiteiten zullen ze ook 
hun muziekinstrumenten tevoorschijn halen om een geweldige 
show in te studeren. Ben jij ook zo benieuwd naar het 
eindresultaat? Kom dan aanstaande zondag 3 juni om 12:30 
uur naar Stichting Jong Nederland Vorstenbosch (Tipweg 11, 
5476 VA Vorstenbosch) voor de spetterende show. De 
slagwerkgroep A- en B-selectie zullen ook schitteren op het 
podium. Iedereen is van harte uitgenodigd! 
 
Repertoire slagwerkgroep: 

 Bongo fury  Stormy weather 

 Latin Tempur  Sticky fingers 

 Eve of the line  Out of the hat 
  

Meer informatie: Annemarie Deckers, 06-53791770. 
 
 
 

Zet je in voor de jaarlijkse Donateursactie  
(18-22 juni en 25-29 juni) 
Ook dit jaar zal er, net als voorgaande jaren, weer een Donateursactie 
plaatsvinden. We  komen hier als vereniging niet onderuit om de 
hoognodige inkomsten te behouden. Ook dit jaar hebben wij er voor 
gekozen om een flyer bij iedereen in de brievenbus te deponeren (door 
de jeugdleden). Dit zal moeten gebeuren in de week van 18 t/m 22 juni. 
In die flyer leggen we uit wat wij als Muziekvereniging Servaes doen en 
waarom wij het geld zo hard nodig hebben. Aan deze flyer is een 
envelop bevestigd. Daarop kunnen mensen aangeven of ze onze 
vereniging willen steunen en ze kunnen het geld dat zij willen doneren 
in de envelop doen. Wij hebben dit op een ludieke manier verzorgd 
door op deze envelop een grappige tekst te zetten over het bedrag wat 
men wil sponsoren. In de week van 25 t/m 29 juni zullen de leden bij de 
mensen langs de deuren gaan om de enveloppen op te halen. Daarbij 
delen zij een visitekaartje uit, welke tevens een uitnodiging is voor ons 
Zomeravondconcert op zondag 1 juli. Hopelijk kunnen wij weer allemaal 
op jullie steun rekenen om ook dit jaar de Donateursactie weer een 
succes te laten zijn! 
 
Meer informatie: Annemarie Deckers, 06-53791770. 
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Last minute oproep: Doe mee met 
het Zuiderwaterlinie Projectorkest 
op zaterdag 23 juni 
Muzelinck, centrum voor de kunsten, wil onze 
aandacht vragen voor het Zuiderwaterlinie 
Projectorkest en een beroep doen op de musici van 
onze vereniging. Dit met het doel om op zaterdag 23 
juni een eenmalig regionaal projectorkest te kunnen 
laten schitteren! Het belooft een prachtig festival te 
worden aan het Gemaal van Sasse; met kunst, 
cultuur en een parachutesprong. Wij ondersteunen 
dit initiatief en zouden het ontzettend leuk vinden als 
enkele van onze leden deelnemen aan dit 
projectorkest.  
 
Voor het projectorkest is de organisatie in het 
bijzonder nog op zoek naar: 

 klarinetten  trompetten 

 trombones  slagwerk 

 hoorns  euphoniums 

 bastuba’s  

 
Let op: Inschrijven is alleen donderdag 31 mei nog 
mogelijk! Inschrijven kan via: 
http://www.muzelinck.nl/evenementen/muziek/zuid
erwaterlinie-projectorkest/ 
 
Meer informatie: Marleen van Dooren, Muzelinck Centrum voor de Kunsten, 0412-623727 
 

ACTIE muzikanten harmonieorkest + A-selectie:  

Indien je geïnteresseerd bent in deelname aan dit projectorkest, schrijf  je dan op eigen initiatief in. 

 
 
 

Vooraankondiging Zomeravondconcert zondag 1 juli 
Op zondag 1 juli a.s. houdt Muziekvereniging Servaes haar jaarlijkse Zomeravondconcert. Ook deze editie 
zullen weer alle verschillende orkesten van onze vereniging op het podium verschijnen. We hopen net als 
vorig jaar op mooi weer, zodat het Zomeravondconcert in de openlucht kan plaatsvinden in de tuin van de 
Abdij van Berne bij De Muziekfabriek. Denk in dat geval evt. aan een zonnebril en wasknijper/magneetjes. 
In het geval van slecht weer zal het concert in De Muziekfabriek zijn. Het concert vangt om 19:00 uur aan 
en de toegang is gratis. Vanaf 18:30 uur kan het publiek haar favoriete plekje kiezen. 
 
Repertoire harmonieorkest: 

 Tin Tin  James Last 

 Innuendo  Rolling Stones 

 Celebration  

 
Kledingvoorschriften harmonieorkest:    Netjes/feestelijk zwart 

  

http://www.muzelinck.nl/evenementen/muziek/zuiderwaterlinie-projectorkest/
http://www.muzelinck.nl/evenementen/muziek/zuiderwaterlinie-projectorkest/
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Handen uit de mouwen: meld je aan voor de Servaes Doe Dagen 
Tijdens de Algemene ledenvergadering is het voorstel gekomen om een Servaes Doe Dag te organiseren. 
Het enthousiasme was erg groot. Met de Beheercommissie hebben we bekeken wat gedaan kan worden 
om het behoud van De Muziekfabriek schoon en netjes te houden. We hebben een lijstje gemaakt wat er 
allemaal gedaan moet worden. Het zijn zeer  uiteenlopende activiteiten, van licht tot wat zwaarder werk, 
dus voor iedereen is er altijd een uitdaging. Voor de materialen en koffie/thee wordt gezorgd. We rekenen 
op ieders komst. Want zoals Adri tegen het harmonieorkest zei, “de samenhorigheid is groot, dat maakt 
een mooie vereniging van ons!”. 
 
De Servaes Doe Dagen zijn op 3 ochtenden gepland:  

 Zaterdag 23 juni; 08:30-12:30 uur 

 Zaterdag 7 juli; 08:30-12:30 uur 

 Zaterdag 14 juli; 08:30-12:30 uur 
 

Meer informatie: Marijke Strik, namens de 
Beheercommissie, de.strikjes13@gmail.com.  

 
 

ACTIE alle (ouders van) leden en betrokken vrijwilligers:  

Laat z.s.m. via e-mail aan Marijke Strik  weten op welke dagen je wel/niet kan meedoen.  

 
 

 

Serenade voor werelds bezoek bij Abdij van Berne zondag 29 juli 
Via Abt Denis Hendrickx is bij ons een verzoek binnengekomen voor een optreden op zondag 29 juli. Wij 
hopen op een grote groep muzikanten, hoezeer wij ons ook realiseren dat het midden in de vakantietijd 
valt.  
 
Het belooft een heel bijzondere dag te worden. Even wat toelichting: van 22 juli tot en met 4 augustus 
komt het Generaal Kapittel (algemeen internationale bestuur van de orde van de Norbertijnen ) bij elkaar. 
Elke zes jaar vindt zo'n vergadering plaats. Dit keer in Rolduc/Kerkrade. Op zondag 29 juli komt het hele 
gezelschap (120 norbertijnen; mannen en vrouwen) naar Heeswijk toe. Dit is een unieke gebeurtenis, want 
het is voor het eerst in de bijna 900-jarige geschiedenis van de Abdij van Berne dat het Generaal Kapittel 
naar Heeswijk komt! Het is een groots gebeuren dat vertegenwoordigers uit de hele wereld naar Heeswijk 
komen. Graag zou de Abdij van Berne haar gasten op gepaste wijze ontvangen.  
 
Voorlopig ziet het programma van die dag er als volgt uit: 

 10.00 uur = Aankomst Generaal Kapittel  bij Abdij van Berne. 

 10.30 uur = Eucharistieviering in de abdijkerk. 

 12.00 uur = Maaltijd voor de gasten in de abdijgangen/refter 

 13.15 uur - 14.45 uur = Felicitaties, ontmoeting en presentatie van nieuwe bier ‘Generaal Abt’. Heel 
bijzonder want drie dagen voor de 29e wordt door het Generaal Kapittel in Rolduc een nieuwe 
Generaal Abt gekozen. 

 
Voor die laatste anderhalf uur vraagt de Abdij van Berne graag de medewerking van Muziekvereniging 
Servaes. Zij vragen ons de nieuwe Generaal Abt te feliciteren met een serenade. Wij vinden dit een prachtig 
moment om onze vereniging te presenteren aan een internationaal publiek en zouden graag met een groep 
muzikanten acte de présence geven. Het Sint Barbara Gilde van Dinther is gevraagd een vendelgroet te 
brengen. En Proeflokaal  Berne zal haar nieuwe biertje overhandigen aan de nieuwe Generaal Abt.  
 
 
 

Handen uit de mouwen! 

mailto:de.strikjes13@gmail.com
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In overleg met al deze partijen zal het programma nog nader ingevuld worden. Maar daarvoor moeten wij 
wel weten op hoeveel muzikanten wij kunnen rekenen. Daarom vragen wij om jullie hulp; laat z.s.m. aan 
Myrtille Verhagen weten of je zondag 29 juli van 13:15-14:45 uur aanwezig bent.  
De Abdij van Berne en Proeflokaal Berne zorgen voor consumpties voor onze muzikanten, dus je kan die 
middag meteen het nieuwste Berne Abdij biertje proeven. Een primeur! 
 
Meer informatie over het Generaal Kapittel is te vinden op: www.generalchapter2018.org  

 
Meer informatie: Myrtille Verhagen, secretaris, 06-21633503 of secretaris@st-servaes.nl. 

 

ACTIE muzikanten harmonieorkest + A- en B-selectie:   

Laat z.s.m. aan Myrtille Verhagen weten of je op 29 juli wel/niet kan meedoen.  

 
 

 

Serenade Gerard en Jet Barten zondag 9 september 
Voor het 60-jarig huwelijk van Gerard en Jet Barten stond oorspronkelijk een serenade gepland op 8 april jl. 
Maar door ziekte kon het feest op die dag helaas niet doorgaan. Toch mag je zo’n mijlpaal niet voorbij laten 
gaan. Daarom hebben Gerard en Jet een nieuwe datum voor een feest geprikt, namelijk zondag 9 
september.  Graag verzorgen wij die dag om 17:30 uur bij Zaal De Toren een serenade om hen te 
feliciteren. Noteer deze datum alvast in je agenda! 

 

ACTIE muzikanten harmonieorkest + A- en B-selectie:  

Laat z.s.m. aan je sectiehoofd weten of je op 9 september wel/niet bij de serenade kan zijn. 

 
 
 
 

http://www.generalchapter2018.org/
mailto:secretaris@st-servaes.nl

