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Servaes, daar zit muziek in! 
Dat Servaes veel talent in huis heeft, bleek maar weer eens tijdens de Voorspeelmiddag die werd 
georganiseerd op zondag 17 februari in De Muziekfabriek. Ruim 45 muzikanten lieten daar in solo, duet of 
ensemble horen wat ze in huis hebben. En dat blijkt heel wat! Of het nu op trompet, klarinet, fluit, 
saxofoon, trombone, besbas, snare, xylofoon, drums of bongo was. Iedereen heeft zo z’n eigen, unieke 
talent. Het publiek kon genieten een zeer gevarieerd programma, een grote diversiteit aan instrumenten en 
op veel verschillende niveau's.  
 
De jury, gevormd door Hans van de Moosdijk voor slagwerk en Arian Deckers voor de blaasinstrumenten, 
beoordeelden de optredens en onderbouwde het puntenrapport met bouwstenen voor de muzikale 
ontwikkeling van iedere deelnemer. Daarnaast onthulde zij degene Servaes gaan vertegenwoordigen op 
het Bernhezer solistenconcours. 
 
Dit jaar kwamen Saar Ruigrok en Joa Vos als beste blaasmuzikanten uit de bus. Samen met hun docent 
Leonie Clahsen speelden zij een prachtig fluittrio. Voor de slagwerkers werd het optreden van Thijs Pouwels 
als beste beoordeeld. Thijs bracht een ritmisch hoogstandje ten gehore. De ‘wildcard’ was voor Mirthe Vos 
en Laura van Lankvelt met een heel eigentijds duo-optreden op drums. Wij zien deze muzikale talenten 
terug tijdens het Bernhezer solistenconcours op zondag 7 april in Nistelrode. 
 

     
 
Nieuw dit jaar was de uitreiking van de SerVaas, voor gevestigde muzikanten van het harmonieorkest. Het 
7-koppig klarinet ensemble had de eer deze prijs in ontvangst te mogen nemen.  
 
Wij kunnen terugkijken op een geslaagde middag. Getalenteerde deelnemers, een heel gevarieerde 
programma, enthousiast publiek, een prachtige locatie in combinatie met een vakkundige jury zorgde voor 
een fantastisch geheel. Servaes, daar zit muziek in! Wil je meer foto’s zien? Binnenkort verschijnen ze op 
onze website www.muziekverenigingservaes.nl.  

 
Hulp gezocht voor Windkracht 6-lessen op 
basisscholen 
Beste collega-muzikanten van het harmonieorkest, 
 
Na de carnavalsvakantie verzorgen we weer de “Windkracht 6”-
lessen op de basisscholen in Heeswijk, Dinther en Loosbroek. Doel 
van deze lessen is om kinderen enthousiast te maken voor muziek 
en aan onze vereniging te kunnen binden. Om kinderen echt 
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enthousiast te maken is het van belang dat zij na de lessen de verschillende instrumenten ook echt uit 
kunnen proberen. Daar hebben we jullie hulp hard bij nodig. 
 
Wie is er in de gelegenheid om de lessen te ondersteunen? Bedoeling is dat je aanwezig bent, wat tonen op 
het instrument kan laten horen en na afloop kinderen helpt geluid uit het instrument te krijgen. Wanneer is 
hulp gewenst: 
 

 Koper-instrumenten: Hout-instrumenten: 

Dinsdag 19 maart: 13.15 – 14.15  Albertus  

Woensdag 20 maart: 10.15 – 11.15  Palet 
11.30 – 12.30  Bolderik 

10.15 – 11.15  Palet 
11.30 – 12.30  Mozaïek 

Dinsdag 26 maart:  11.00 – 12.00  Albertus 

Woensdag 27 maart: 10.15 – 11.15   Palet 
11.30 – 12.30   Mozaïek 

10.15 – 11.15 Palet 
11.30 – 12.30 Bolderik 

 
Wanneer je op één of meerdere dagen kunt ondersteunen, dan horen we dat graag. Graag even doorgeven 
aan Ellen Pouwels of Peggie Peters. Alvast enorm bedankt! 
 
Meer informatie: 

 Ellen Pouwels, 06-45486741 of ellenpouwels@home.nl.  

 Peggie Peters, 06-15616166 of peggie_doorenbosch@hotmail.com   

 
Eerste blokfluitklasje gestart 
In de vorige Servaesnieuws kondigden wij aan dat wij wilden 
starten met een blokfluitklasje. Trots kunnen wij jullie melden dat 
het eerste blokfluitklasje onder leiding van Arian Deckers met 6 
leerlingen van start is gegaan. Vorige week hebben de leerlingen 
de eerste kennismakingsuitleg gehad over de blokfluit en natuurlijk 
is er ook al muziek gemaakt. Vol enthousiaste doken ze na de les 
thuis meteen in hun blokfluitboek. Dat zien wij natuurlijk graag. 
 

Het blokfluitklasje krijgt les op vrijdagavond van 18.45-19.15 uur in De Muziekfabriek. De kosten bedragen 
€ 75 voor één jaar. Ken jij jongeren (vanaf 6 à 7 jaar) die mogelijk willen aansluiten? Misschien wel je eigen 
(klein)zoon of (klein)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. 

 
We tellen af tot The Passion in Concert: 
nog 4 weken! 
Nog een maand en dan is het zover: The Passion in concert 
in onze eigen Muziekfabriek! Via dit bericht krijgen jullie een 
nieuwsupdate om nog meer in de stemming te komen.  
 
Verhaal en de verteller 
Het verhaal met een speciaal HaDee-tintje heeft zijn definitieve vorm gekregen. Dus Lambert kan aan het 
oefenen slaan. Hij wil het verhaal namelijk niet voorlezen, maar het geheel vertellen. Op woensdag 20 
maart hebben we een repetitie met Lambert, het koor en alle solisten waarbij het verhaal centraal zal 
staan. Alle muzikanten horen die avond het verhaal voor de eerste keer. Zorg dus dat je erbij bent om deze 
primeur mee te maken. Op 28 maart is Lambert aanwezig bij de repetitie, zodat we de afstemming tussen 
Lambert en Adri kunnen repeteren, zodat iedereen van elkaar weten wie wanneer aan de beurt is. 
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Regisseuse + kleding + techniek 
Jullie hebben onze regisseuse waarschijnlijk al zien zitten: Gerdie van den Heuvel. Gerdie is erg enthousiast 
en voelt zich zeer vereert de rol als regisseuse op zich te mogen nemen. Samen gaan we zorgen voor de 
puntjes op de i. Zo is ze op dit moment aan het kijken naar de kleding van het koor. Voor ons is de kleding 
al duidelijk: stijlvol zwart zonder glitters vanwege de weerkaatsing van het licht. Drewes van der Laag (man 
van Evelien) zal de verlichting regelen en René Heesakkers verzorgt het geluid. De eerste kabels worden dit 
weekend al getrokken! 
 
Start van de voorstelling: processie 
De start van The Passion in Concert wordt spectaculair! We openen het concert met Adagio. Tegelijkertijd 
zal op de achtergrond filmbeelden van een processie worden geprojecteerd. Op het moment dat op de 
filmbeelden de processie bij de grote roldeur is aangekomen, gaat die deur ook werkelijk open en komt er 
(live) een processie binnen met leerlingen, vormelingen en ereleden. Zij dragen het kruis dat door Roel 
Verstegen (man van Suzanne) gemaakt is. Ze lopen tot aan het podium waar het kruis in een staander 
wordt gezet en waar het de rest van de voorstelling zal blijven staan.  
De opnames voor deze processie gaan we maken tijdens de repetitiezondag om 13.00 uur. Iedereen die op 
dat moment aanwezig is, mag hierin meelopen. We lopen dan van de Abdij naar De Muziekfabriek. 
Het oefenen met het dragen van het kruis zal gebeuren op 21 maart. We beginnen de repetitie dan met 
Adagio om te kijken of het in elkaar past.  
 
Repetitiezondag 
De repetitiezondag op 31 maart begint om 10.30 uur. Vanaf 10 uur is er koffie en thee. Van 12.30 tot 13.00 
uur staat er een lunch klaar, verzorgd door Gerard Gabriëls. Vervolgens nemen we om 13.00 uur de 
filmbeelden van de processie op. In de middag hebben we nog een korte pauze, waarna we verwachten 
rond 16 uur klaar te zijn. Tijdens deze zondag zal het repeteren centraal staan. Lambert zal wel in de 
ochtend aanwezig zijn om tussendoor wat stukjes te vertellen. We repeteren die dag op het podium. Dat 
wordt namelijk op zaterdag 30 maart al opgebouwd. Extra hulp bij het opbouwen is altijd welkom. Wie zin 
en tijd heeft om mee te helpen, kan zich melden bij Carel van Sleuwen. 
 
Generale repetitie 
Op donderdag 11 april is de generale repetitie. We beginnen dan om 19.00 uur. We willen iedereen vragen 
die avond ook de kleding te dragen die bij de voorstelling gedragen wordt. Houdt er rekening mee dat deze 
avond mogelijk niet om 22.00 uur afgelopen is. We moeten namelijk die avond ook het licht en geluid goed 
inregelen. Iedereen dient zelf te zorgen voor lessenaarverlichting! 
 
Tijden 
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 april moet iedereen om 18.30 uur aanwezig om in te spelen en af te stemmen. 
De zaal gaat om 19.15 uur open. Op zondag 14 april worden we om 13.00 uur verwacht en gaat de zaal om 
13.45 uur open.  
 
Meer informatie: Mandy Verhoeven, 06-48103687 of pennningmeester@muziekverenigingservaes.nl. 
 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  
Afgelopen week ontvingen jullie namens het bestuur de uitnodiging 
voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit jaar vindt 
deze ALV plaats op donderdag 21 maart 2019 in de grote 
repetitieruimte in De Muziekfabriek om 21.00 uur. Jullie mening 
vinden wij erg belangrijk. Wij hopen daarom op een grote opkomst. 
Ben je verhinderd, meld je dan af bij secretaris Myrtille Verhagen 
via een e-mail naar secretaris@muziekverenigingservaes.nl.  
 
Meer informatie: Myrtille Verhagen, secretaris, 06-21633503 of secretaris@muziekverenigingservaes.nl.  
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Oud ijzeractie 2019: help jij ook dit jaar mee? 

Op zaterdag 6 april staat onze jaarlijkse oud ijzeractie gepland. We gaan zoals gebruikelijk in verschillende 
ploegen vanaf 9:00 uur alle straten van Dinther langs om oud ijzer op te halen. Zoals jullie weten is dit een 
actie waar we jaarlijks erg veel geld mee ophalen voor onze verenigingskas. Gelukkig mogen we altijd op 
veel leden een beroep doen. Maar er is ook een aantal mensen van buiten onze vereniging die ons jaarlijks 
helpt. Elke hulp is natuurlijk erg fijn, want vele handen maken licht werk!  
 
Wij rekenen op ieders inzet. Kun je helpen met het rondbrengen van de flyers, waarin de actie wordt 
aangekondig? En kun je op 6 april mee oud ijzer ophalen of sorteren? Of kun je helpen met het verzorgen 
van de catering? Of heb je een auto/bus met trekhaak en/of aanhanger? Heb je familieleden/vrienden die 
ons ook graag een handje helpen? Laat het Fred Verkuijlen weten via telefoon of e-mail.  
 
Meer informatie: Fred Verkuijlen, oud ijzercommissie, 06-46442296 of faamverkuijlen@gmail.com.  

 
Eerste repetitie Oldies back on Stage  
Eens een slagwerker, altijd een slagwerker. 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 van de 
slagwerkersgroep Servaes krijgen de gelegenheid voor één avond de 
drumstokken weer terug in handen te nemen en back on stage te 
gaan. Zo’n 25 enthousiaste reünisten hebben zich aangemeld en 
zullen 18 mei gaan optreden tijdens Oldies back on Stage. De eerste 
repetitie door de voormalig leden van de slagwerkgroep zit er 
inmiddels op. Benieuwd wie we straks allemaal zien schitteren op het 
podium? Houd dan 18 mei vanaf 19.00 uur vrij in uw agenda voor een 
te gek slagwerkconcert in De Muziekfabriek met gezellige afterparty.  

 
Meer informatie: Maurice Bissels, 06-52073797 of slagwerkgroep@muziekverenigingservaes.nl.  

 
Feestelijk programma 25 jaar Bernheze 
Op 1 januari 1994 werden de gemeenten Heesch, Nistelrode en Heeswijk-
Dinther samengevoegd tot 1 gemeente. Vanaf januari 1995 gingen we officieel 
verder onder de naam Bernheze. Op 1 januari 2019 bestond de gemeente dus 
25 jaar. Dat wil de gemeente niet ongemerkt voorbij laten gaan. Samen met 
inwoners organiseert de gemeente een feestelijk programma voor alle 
inwoners op zondag 19 mei 2019 in en rondom de Kersouwe in Heeswijk-
Dinther. Binnenkort volgt meer informatie over het programma. 
 
Ons harmonieorkest zal op deze dag een rol pakken in het muzikale programma. Wij gaan samen met de 
andere muziekverenigingen uit Bernheze het muziekstuk Decennium ten gehore brengen. Leuk detail: 
Decennium werd in 2003 door onze voormalige dirigent Eric Swiggers gecomponeerd in opdracht van de 
gemeente Bernheze bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de gemeente. Het stuk beschrijft de 
geschiedenis van Bernheze en haar 6 kernen. Op deze website kun je een uitgebreide toelichting op 
muziekstuk vinden: https://www.ericswiggers.nl/toelichtingdecennium.html. Het muziekstuk is in 2003 
voor het eerst door één groot Bernhezer-orkest uitgevoerd. Veel van onze muzikanten waren toen ook van 
de partij. Nu 15 jaar later gaan we dus opnieuw één groot Bernhezer-orkest vormen; dit keer onder leiding 
van onze dirigent Adri Verhoeven.  
 
Het optreden op 19 mei zal plaatsvinden van 12.30 tot 13.15 uur in De Kersouwe. De generale repetitie 
voor de gezamenlijke uitvoering staat gepland op 12 mei van 10.00 tot 11.30 uur in De Muziekfabriek. 

mailto:faamverkuijlen@gmail.com
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Ingezonden brief: Phoenix Klarinetdag 16 maart  
Uitnodiging concert, zaterdag 16 maart 2019 van 15:45 – 16:30 uur, Podiumzaal CHV Noordkade, Veghel 
 
Beste allemaal, 
 
Bij deze willen we jullie van harte uitnodigen om te komen luisteren naar 
ons afsluitende concert van de Phoenix Klarinetdag in samenwerking met 
het geweldige Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet (NAKK). Het NAKK en 
alle deelnemers zullen laten horen waar ze deze dag aan gewerkt hebben.  
 
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen, van jullie verenigingen, 
muziekscholen, te inspireren, prikkelen en uit te dagen om nog beter te worden in hun 
klarinetspel & muzikale- / persoonlijke ontwikkeling. Hoe kan dit beter dan door workshops te krijgen 
van & samen te werken met deze klarinetmeesters! Hopelijk zien we jullie dan! Na afloop is er de 
mogelijkheid om nog iets te drinken in Café de Afzakkerij. 
 
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad. 

 
Met vriendelijke groet 
Phoenix Cultuur 
 

 
Ingezonden brief: Clinicdag Beat it slagwerk 14 april 2019  
Beste leerlingen en ouders, 
 
In het kader van het 10-jarig bestaan van Beat it Muziekeducatie houden we op 14 april een clinicdag. 
Tijdens deze dag komen er 3 grote namen naar Veghel: 

 Drums:    Jimmy vd Nieuwenhuizen 

 Gitaar:    Roy Beukers 

 Zang:    Linda Wagenmakers 
 
Je kunt je voor deze dag aanmelden voor 1 of meerdere clinics van deze professionals door een mailtje te 
sturen naar info@beatitmuziekeducatie.nl. Er wordt dan een plekje voor je gereserveerd. De clinics zijn 
voor iedereen toegankelijk, dus jong/oud, wel of geen les, wel of niet bij Beat it. Iedereen is welkom! 
  
Bij drums en gitaar kan je kiezen uit 2 varianten: 

 De normale clinic á € 10,- 

 De XL clinic á € 15,- 
Tijdens deze clinic ga je, als de andere deelnemers naar huis gaan, actief aan de slag met je instrument 
onder begeleiding de professional. Zang kent alleen de XL variant. 
  
De clinic dag wordt gehouden bij zalencentrum vd Burgt, P.W.A. Sportpark 5 in Veghel. Aanvang clinics 
ronde 1 = 13.30 uur. Bij voldoende deelname zijn er extra clinics om 15.30 uur en eventueel om 11.15 uur. 
  
Aanmelden kan per direct, zo ben je zeker van je plekje. We zouden het fijn vinden om alle aanmeldingen 
binnen te hebben voor 31-03-2019. We hopen jullie te zien op 14 april! 
 
Met vriendelijke groet, 
René van Lokven, Beat it Muziekeducatie 
 

mailto:info@beatitmuziekeducatie.nl
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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. 

mailto:secretaris@muziekverenigingservaes.nl

