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Nummer: 

2019-01 
 

Datum: 

25-01-2019 
 

 
 

Yenthe van der Laag geboren 
We beginnen ook deze nieuwsbrief weer met blij babynieuws. Op 8 december is onze fluitist Evelien van 
der Laag bevallen van een mooie dochter Yenthe. Evelien en Drewes van harte proficiat en we wensen jullie 
samen veel geluk toe.  

 
 

Morgenavond uitwisselingsconcert met 
Regio-orkest Oost-Brabant 
Morgenavond, zaterdag 26 januari, vindt er in De 
Muziekfabriek een uitwisselingsconcert plaats tussen ons 
harmonieorkest met het Regio-orkest Oost-Brabant. Het 
Regio-orkest Oost-Brabant (ROB) is een project 
harmonieorkest met deelnemers afkomstig uit Oost-
Brabant, Land van Cuijk en Regio Nijmegen. Dit orkest 
werkt momenteel aan hun 12e project, wat een reeks is van 
4 concerten. Wij vinden het een bijzonere eer dat de 
première van hun concertreeks plaatsvindt in 
samenwerking met ons harmonieorkest.  
 
Het belooft een gezellig concert met een divers 
programma te worden. Het concert begint om 20.00 uur; 
de zaal gaat om 19.30 uur open. Wij vragen de muzikanten 
van het harmonieorkest om 19:00 uur in feestelijk zwarte 
kleding klaar te zitten, zodat we nog kunnen inspelen.  
 
De toegang is ook dit keer gratis. Iedereen is van harte 
welkom om te komen genieten van onze prachtige muziek. 
Dus kom naar De Muziekfabriek en neem al je familieleden 
en vrienden mee.   
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Opbouwen  
Morgenochtend vanaf 9:00 uur wordt de grote zaal van De Muziekfabriek weer 
omgebouwd tot concertzaal. Extra helpende handen zijn zeer welkom. 
Aanmelden is niet nodig, kom gewoon morgenochtend naar De Muziekfabriek. 
En natuurlijk staat de koffie klaar. 
 
Meer informatie: Els Verdonk, 0413-293501 of lverdonk@ziggo.nl. 

 
Start blokfluitklasje 
De laatste tijd kregen wij steeds meer vragen of wij ook blokfluitlessen voor kinderen kunnen aanbieden. 
Als vereniging denken wij dat het goed is om kinderen al jong kennis te laten maken met muzieklessen in 
de hoop dat ze op deze manier enthousiast worden en liefde hebben voor muziek. Dit heeft ons doen 

besluiten op korte termijn te starten met een eerste blokfluitklasje. 
Arian Deckers zal de docent zijn van dit klasje. Ken jij jongeren die 
hier mogelijk interesse in hebben? Misschien wel je eigen (klein)zoon 
of dochter, je neefje of nichtje, je vriendjes of vriendinnetjes, je 
buurjongen of buurmeisje, …? Laat ze dan contact opnemen met 
Annemarie Deckers voor meer informatie.  
 
Meer informatie: Annemarie Deckers, 06-53791770 of 
opleiding@muziekverenigingservaes.nl. 

 
Nominaties voor De Pluim 2018 
We nodigen onze leden weer uit om nominatie voor De Pluim 2018, welke bij de ALV op 21 maart wordt 
uitgereikt, in te dienen. Nominaties kunnen tot 15 februari worden gestuurd naar Myrtille Verhagen via 
secretaris@muziekverenigingservaes.nl.  

 
Geslaagde jeugdavond met muzikale spelletjes 
Op vrijdagavond 18 januari hebben de jeugdleden en leerlingen een leuke avond gehad in onze eigen 
Muziekfabriek. Om 19:00 uur verzamelde deze ruim 20 leden, in het café “De paternoster”. Door de 
werkgroep jeugduitjes waren 3 spelopdrachten in elkaar gezet. De jeugdleden werden in 3 groepen 
verdeeld en na het nuttigen van het eerste glaasje ranja en een plakje cake, werd enthousiast gestart met 
de spelletjes. 
 

   
 
In “De Paternoster” kregen onze jongeren geluidsfragmenten te horen en moesten ze raden waar de 
fragmenten van waren. Het waren 25 geluidsfragmenten van films, reclamefragmenten en van de Efteling.  
 

mailto:lverdonk@ziggo.nl
mailto:opleiding@muziekverenigingservaes.nl
mailto:secretaris@muziekverenigingservaes.nl
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In de grote zaal “De Klinkerij” was een heuse “vol automatische” lopende band in elkaar geknutseld. 
Daarop kwamen 15 attributen voorbij en die moesten ze natuurlijk onthouden. Maar om het wat moeilijker 
te maken, moesten ze eerst een kwartiertje wachten voordat ze de namen van alle attributen mochten 
opschrijven. 
 

     
 
In de grote zaal was ook een “escape room” gebouwd. In die ruimte kregen de groepen 
10 muziekvragen en 3 extra opdrachten. De extra opdrachten werden per TNT 
enveloppe bezorgd en aangekondigd door middel van een gongslag, waar sommige 
nogal van schrokken. 
 
De antwoorden waren allemaal in de “escape-room” te vinden en de extra opdrachten 
hadden natuurlijk ook alle drie met muziek te maken. Zo moest elke deelnemer geluid 
uit een trompet zien te krijgen (er zaten zeker wat talenten tussen). Ook moesten ze 
een stukje op klokkenspel en bongo’s spelen. Als ze dan uiteindelijk de code van het 
cijferslot hadden gekraakt, konden ze de kist openen. Als verrassing zat er een lekkere 
snoepzak in de kist.  
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Wij vonden het een geslaagde avond. Er is veel gekletst en gelachen. We hopen dat alle jeugdleden en 
leerlingen ook een leuke avond hebben gehad. Vanaf nu gaan wij ons als werkgroep weer voorbereiden op 
ons kampweekend. Dat zal dit jaar plaatsvinden van 21 t/m 23 juni. Noteer die datum alvast in je agenda!  
 
Groetjes namens de jeugd werkgroep 
 
Meer informatie: Annemarie Deckers, 06-53791770 of opleiding@muziekverenigingservaes.nl. 
 
 

 
 

Voorspeeldag 17 februari 2019 
Ook dit jaar organiseert Muziekvereniging Servaes weer een voorspeeldag voor haar leerlingen en leden. 
Dit jaar zal dit muzikale evenement op zondag 17 februari van 11:00 tot 13:00 uur plaatsvinden in onze 
eigen Muziekfabriek. Tijdens deze voorspeeldag kunnen de deelnemers laten horen welke vorderingen ze 
in het afgelopen jaar hebben gemaakt. Alleen of met meerderen zullen ze één of twee stukjes ten gehore 
brengen, die samen met hun leerkracht van de muziekschool zijn uitgezocht. 

 
Deze dag is mede bedoeld om het zelfstandig musiceren van 
leerlingen te bevorderen. Tevens hopen we hiermee te bereiken dat 
de leerlingen gestimuleerd worden door het luisteren naar de andere 
deelnemers en daardoor thuis met extra inzet zullen gaan oefenen.  
 
Ook zijn leerlingen in de gelegenheid om te horen wat de gevestigde 
muzikanten van het harmonieorkest muzikaal in hun mars hebben. 
Dit jaar hebben al veel muzikanten van het harmonieorkest zich als 

solist, als duo of als groepje aangemeld om deel te nemen aan de voorspeeldag. Wil jij ook meedoen, maar 
heb je je nog niet aangemeld, meld je dan z.s.m. aan bij Peggie Peters.  
 
De optredens van de leerlingen zullen worden beoordeeld door een jury. Er zijn geen 
prijzen aan verbonden, maar er zullen wel punten gegeven worden voor de 
onderdelen zuiverheid en klank, techniek en ritme, tempo, samenspel en 
interpretatie. De beoordeling is alleen bedoeld als stimulans.  
 
De muziekverenigingen uit Bernheze organiseren jaarlijks het Bernhezer 
solistenconcours voor slag- en blaasinstrumenten. Enkele muzikanten kunnen zich 
middels de voorspeeldag kwalificeren voor het Bernheze solistenconcours van dit jaar 
en onze harmonie en slagwerkgroep vertegenwoordigen op dit concours. Het 
Bernheze solistenconcours vindt dit jaar plaats op 7 april in Nistelrode. 
 

mailto:opleiding@muziekverenigingservaes.nl
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Graag willen wij alle ouders, maar ook opa’s, oma’s, andere familieleden, vrienden en kennissen uitnodigen 
om naar de voorspeeldag te komen luisteren. De zaal is open vanaf 10:45 uur. Het programma van de 
voorspeelmiddag is uiterlijk één week van tevoren bekend en zal nog per mail nagezonden worden.  
 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun altijd bellen of mailen met Peggie Peters, via telefoonnummer 0413-
291880 of emailadres jeugd-servaes@hotmail.com.  
 
Met vriendelijke groet, 
Commissie voorspeelmiddag “Muziekvereniging Servaes”, Martje van den Broek Peggie Peters 
 

 

 
The Passion in Concert 3x uitverkocht! 
Op 12, 13 en 14 april geven we drie voorstellingen van ‘The Passion in Concert’ in onze eigen 
Muziekfabriek. Met grote trots kunnen we jullie laten weten dat alle drie de voorstellingen uitverkocht zijn.  
 
Alle muziekstukken zijn inmiddels uitgedeeld, dus vanaf donderdag gaan het harmonieorkest daar volop 
mee aan de slag. René Habraken komt dan al meteen om 21.00 uur om enkele muziekstukken mee te 
repteren. De week erna komt Kaylee en de week daarna Dirk, Harrie, Olaf en René. Dan kunnen we ons al 
een voorlopig beeld vormen van hoe het zal gaan klinken. 
 
Op woensdag 20 maart hebben we een extra repetitie met het koor en alle solisten en op zondag 31 maart 
hebben we een doorloopzondag gepland waarin we het hele programma gaan doornemen. Het totale 
repetitieschema hebben we in een mail van Myrtille op 29-12-2018 al ontvangen. 
 
Achter de schermen wordt er ondertussen van alles geregeld. Drewes (man van onze fluitist Evelien) en 
René Heesakkers gaan voor het licht en geluid zorgen. Drewes is al volop aan het werk met het lichtplan. De 
Muziekfabriek wordt helemaal in sfeer ingericht. Aan de achterkant en zijkant van het podium komen 
zwarte doeken te hangen. Marijke en Arianne buigen zich over de verdere aankleding. Voor de muzikanten 
van het harmonieorkest is het alvast van belang om te weten dat we stijlvol zwarte kleding dragen. De 
hoeveelheid glitters in de kleding moeten we beperken vanwege het licht.  
 
We krijgen medewerking van de ereleden, jeugdmuzikanten en vormelingen bij het dragen van het kruis in 
de processie waarmee het concert zal gaan beginnen. Verschillende slagwerkers helpen ons mee bij de 
ontvangst van het publiek. Hier zijn we erg blij mee. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met een 
eventuele regisseur voor de finishing touch. Marko en Lambert leggen volgende week de laatste hand aan 
de tekst van het verhaal dat voorgelezen/voorgedragen wordt. Kortom: er is volop activiteit rondom dit 
grootse gebeuren. Vanaf volgende week zijn wij als muzikanten aan zet! 
 
Muzikale groet namens de werkgroep The Passion in Concert,                                                                                                          
Mandy, Stephanie, Martje, Arianne, Ellen en Albert 
 
Meer informatie: Mandy Verhoeven, 06-48103687 of pennningmeester@muziekverenigingservaes.nl. 

mailto:jeugd-servaes@hotmail.com
mailto:pennningmeester@muziekverenigingservaes.nl
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60 jaar Slagwerkgroep Servaes: Reünie Oldies back on Stage 

Eens een slagwerker, altijd een slagwerker. 
Toch? Wij denken van wel! Daarom 
organiseren we op zaterdag 18 mei 2019 een 
reünie in verband met het 60-jarige bestaan 
van Slagwerkgroep Servaes uit Dinther. 
 
Deze avond zal in het teken staan van Oldies 
Back on Stage. Voormalig leden krijgen de 
gelegenheid voor één avond de drumstokken 
weer terug in handen te nemen en back on 
stage te gaan! Daarnaast zullen ook de huidige 
slagwerkgroepen van zich laten horen en 
sluiten we de avond af met een vette 
afterparty. Iedereen is welkom om zaterdag 18 
mei 2019 vanaf 19.00 uur in De Muziekfabriek 
het jubileum mee te vieren. 
 
Op dit moment worden voormalig leden 
benaderd met de vraag om weer back on 
stage te gaan en in 3 á 4 korte repetities met 
een groep van oud-leden iets leuks in te 
studeren o.l.v. Tonn van de Veerdonk. Na de 
repetities is er gelegenheid om gezellig bij te 
kletsen aan de bar.  
 
We hopen veel voormalig slagwerker terug te 
zien tijdens de repetities en bij de reünie op 18 
mei. Probeer je voormalig slagwerkers-
collega’s enthousiast te krijgen om deel te 
nemen. Want dit wil je echt niet missen!  
 
Groetjes,  
Slagwerkgroep Muziekvereniging Servaes  
 
P.S. Heb je nog leuke foto’s van (jouw tijd bij) slagwerkgroep Servaes? Stuur ze door naar 
slagwerkgroep@muziekverenigingservaes.nl en wie weet zie je jouw foto’s tijdens de reünie voorbij komen. 
 
Meer informatie: Maurice Bissels, 06-52073797 of slagwerkgroep@muziekverenigingservaes.nl.  

 
  

mailto:slagwerkgroep@muziekverenigingservaes.nl
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Ingezonden brief: Fotowedstrijd Vivace “Daar zit muziek in” 

In 2019 bestaat koor Vivace uit Heeswijk-Dinther 20 jaar. Dat vieren we o.a. door, samen met solisten, op 
zaterdag 6 april een groots jubileumconcert te geven. In de aanloop naar dit jubileumconcert wordt een 
fotowedstrijd georganiseerd. Alle inwoners van de gemeente Bernheze worden uitgenodigd om vóór 15 
maart aanstaande foto's in te zenden, die tijdens bovengenoemd concert worden getoond. Tevens vindt er 
in de periode van 11 april tot eind mei 2019 een foto-expositie plaats op Laverhof in Heeswijk-Dinther. Daar 
zijn dan 20 geselecteerde en ingelijste foto's te bewonderen. 
 
Het thema van de fotowedstrijd is: "Daar zit muziek in" 
 
We hopen op vele mooie inzendingen om het 
jubileumconcert extra glans te geven en tevens een 
mooie expositie te kunnen samenstellen. Grijp je kans!  
 
Foto's, die voldoen aan de voorwaarden (zie hiervoor 
https://koorvivaceheeswijkdinther.wordpress.com/), 
kunnen digitaal, met vermelding van naam en adres, 
worden verstuurd, door gebruik te maken van het 
volgende emailadres: fotovivacehdl@gmail.com.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Igo van Lin 
Bestuurslid Koor Vivace/ Voorzitter Cie. Foto-event Vivace 
Heeswijk-Dinther 

 
 

Heb je n.a.v. deze nieuwsbrief tips, andere nieuwsitems, vragen  of opmerkingen?  
Neem contact op met secretaris Myrtille Verhagen: 06-21633503 of secretaris@muziekverenigingservaes.nl 

https://koorvivaceheeswijkdinther.wordpress.com/
mailto:fotovivacehdl@gmail.com
mailto:secretaris@muziekverenigingservaes.nl

