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Terugblik op een geslaagde slagwerkreünie! 
Afgelopen zaterdag 18 mei had de slagwerkgroep het reünieconcert ‘Oldies back on Stage’ georganiseerd 
om het 60-jarig bestaan van de groep te vieren. De Muziekfabriek was helemaal in stijl omgetoverd tot een 
gezellige, sfeervolle feestzaal waarbij iedereen welkom was om het jubileum mee te komen vieren. 
  

   
 
De avond begon met een volle zaal voor de knallende optredens van het opstaporkest, de C-selectie en de 
B-selectie. Hierna werd het podium vrij gemaakt voor de Oldies – de voormalig leden van de slagwerkgroep 
– die speciaal voor deze avond flink gerepeteerd hadden. Zoals met de repetities al duidelijk was geworden, 
werden de nummers met veel plezier en enthousiasme gebracht. Daarna sloeg de A-selectie het concert af 
om plaats te maken voor de afterparty. DJ Bart zorgde voor de muziek, en voor de fanatiekelingen was er 
de gelegenheid om een nummertje mee te drummen of de strijd aan te gaan op de drumometer. Aan het 
einde van de avond kwam als surprise act de sambapercussieband Dale Caña uit Oss de boel nog even goed 
op stelten zetten. 
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De slagwerkgroep wil graag iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan deze mooie avond nogmaals 
bedanken voor hun hulp! 

 

   
 
 

25 jaar Bernheze: Muziek verbindt! 
Na de zeer geslaagde slagwerkreünie, was het afgelopen zondag ons harmonieorkest dat weer op een 
podium te vinden was. Want zondag vierde de Gemeente Bernheze haar 25-jarig bestaan. Burgemeester 
Marieke Moorman gaf het startsein voor de feestelijke middag. Samen met onze muziekvrienden van 
Fanfare Sint Willibrord hebben wij vervolgens laten zien en horen dat muziek verbindt! Samen hebben we 
in een zonovergoten Kersouwe een leuk concert gegeven. Na deze mooie start, viel helaas een groot deel 
van het middagprogramma letterlijk in het water door de hevige regen- en onweersbuien.  
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Zeer gewaardeerde straatoptredens 
De afgelopen periode waren we veel te vinden op 
straat. Allereerst mochten wij traditiegetrouw de 
dag voor Koningsdag voor de jaarlijkse Lintjesregen 
weer enkele gedecoreerden feliciteren met hun 
welverdiende Koninklijke Onderscheiding. Dit jaar 
mochten we met een zeer groot korps op bezoek 
naar Loosbroek. Met sfeervolle serenades 
feliciteerden wij 3 dames: Mien Oosterholt, Nellie 
Langens en Jozette van den Helm. Allemaal waren 
ze zeer vereerd dat wij op bezoek kwamen. Ze 
waardeerden het enorm.  

 
Een dag later vierden we de verjaardag van onze Koning en 
zongen we luidkeels ‘Lang zal hij leven’ en ‘Leve de Koning’. 
Natuurlijk mag Muziekvereniging Servaes niet ontbreken bij 
het officiële moment van de dag. Om 10:00 uur vertrokken 
we vanaf het kerkplein richting het vernieuwde Plein 1969. 
Met een mooie grote club muzikanten lieten we prachtige 
klanken horen tijdens de versierde optocht en de 
feestelijke aubade op Plein 1969. Al het publiek – jong en 
oud  – genoot volop van onze muzikale inbreng. Wederom 
een mooie traditie om in ere te houden.  

 

 
 
En tot slot mochten wij op 5 mei 
een serenade geven aan KBO 
Dinther ter gelegenheid van hun 60-
jarig bestaan. En wat speciaal om 
op Bevrijdingsdag zo’n jubileum te 
mogen vieren. De Dintherse KBO is 
in al die jaren uitgegroeid tot een 
actieve en veelzijdige 
belangenvereniging voor senioren 
en telt ruim 600 leden. Na afloop 
van de Eucharistievering in de Sint 

Servatiuskerk verrasten wij een groot deel van deze leden met een serenade. In het publiek zagen we veel 
grote glimlachen, zo ook bij de trotse voorzitter Willy van der Steijn.   
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Aftellen tot jeugdkamp 2019 
In het weekend van 21-22-23 Juni is het weer zover, het 5e 
jeugdkamp van Muziekvereniging Servaes. De eerste 2 
edities hebben zijn we in onze eigen Muziekfabriek 
geweest. Toen vonden we dat we best wel wat verder weg 
konden gaan, en zijn we naar Hoeve Weltevreden, helemaal 
op het Rukven in Heeswijk geweest. Vorig jaar zijn we naar 
de blokhut van Jong Nederland in Vorstenbosch geweest. 
En dit jaar zullen we een weekendje in Nistelrode 
verblijven, op kampeerboerderij De Vrije Lust. 
 
Net als andere keren zal er weer een leuk actief programma zijn voor onze jeugdleden. Sport, spel en 
muziek. Vlak in de buurt van de kampeerboerderij is een bos, waar we natuurlijk ook een bosspel willen 
gaan doen. Er zijn al veel ideeën voor leuke spelletjes te doen, nu nog hopen dat het weer meezit. Want we 
willen natuurlijk het liefste alles buiten kunnen organiseren. Een grote overkapping met tafels en banken, 
maakt het mogelijk om ook buiten te eten. Er is een groot grasveld aanwezig, een grote trampoline, 
schommels, voetbalgoals enz. Maar in de boerderij is ook nog genoeg ruimte om activiteiten te doen. 
 

We zoeken nog hout voor het kampvuur, want er is daar 
een speciaal plekje voor gemaakt. Dus als je nog wat 
(stook) hout hebt voor ons….? Laat het maar weten. 
 
We zullen het kampweekend weer afsluiten met een 
concertje, door alle kampeerders. We hopen nog enkele 
inschrijvingen te mogen ontvangen, zodat we met een 
mooie club daar naar toe kunnen. Mochten er mensen zijn 
die in dat weekend, tijd en zin hebben om met het één en 
ander mee helpen, dan zou dat heel fijn zijn.  
 
 

Wij hebben er weer veel zin in! 
Namens werkgroep jeugdkamp Servaes 
 
Contactpersoon: Annemarie Deckers, 06-53791770. 
 

Zet je weer in voor de jaarlijkse donateursactie! 
(17-21 juni en 24-28 juni 2019) 
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 maandag 18 t/m vrijdag 21 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. Maar natuurlijk is een 
vrije gift ook welkom! In de week van maandag 24 t/m vrijdag 28 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 30 juni. Hopelijk kunnen wij weer allemaal op jullie 
steun rekenen om ook dit jaar de Donateursactie weer een succes te laten zijn!  
 
Contactpersoon: Ellen Pouwels, 06-45486741. 
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Zomeravondconcert zondag 30 juni 
Op zondag 30 juni a.s. houdt Muziekvereniging Servaes haar jaarlijkse Zomeravondconcert. 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 met alle jeugdorkesten van ons muziekvereniging: C- & B-selectie en 
opleidingsorkest. En komend jaar zullen zelfs onze leerlingen van melodisch slagwerk, D-selectie en onze 
blokfluitleerlingen laten horen wat zij, na een jaar les, al geleerd hebben!! Net als andere jaren zullen de 
slagwerkgroep en het harmonieorkest dit leuke concert afsluiten. 
Vanaf 18.30 uur kan het publiek haar favoriete plekje kiezen en de toegang is gratis! We hopen natuurlijk 
weer heel veel ouders, broertjes en zusjes maar natuurlijk ook andere familieleden en belangstellenden te 
mogen begroeten. 
  
Repertoire harmonieorkest:  

 Bohemian Rhapsody  

 Don’t you worry ‘bout a thing 

 The best of Ed Sheeran 

 Brave 

 Böhmischer Traum (o.v.) 

 samen met opleidingsorkest: Royals en Writing’s on the wall 
  
Kledingvoorschriften: 

 harmonieorkest en slagwerkgroep: netjes/feestelijk zwart. 

 Jeugdorkesten: groene polo met zwarte broek / spijkerbroek. 
 

Voorbereidingen Dinerconcert 75 jaar bevrijding (21 september) 
Na de meer dan formidabel verlopen The Passion en een geslaagde slagwerkreünie,  zijn we met een 
werkgroep begonnen met de voorbereidingen voor het dinerconcert in het kader van 75 jaar bevrijding 
Heeswijk-Dinther. We gaan op zaterdag 21 september voor 100 gasten een dinerconcert verzorgen in onze 
eigen Muziekfabriek. Muziek en eten zullen deze avond hand in hand gaan. Binnenkort krijgen jullie 
informatie over hoe te komen aan kaarten voor het dinerconcert.  
 
Om het concert goed te laten verlopen hebben we nu al vragen 
aan jullie partners/vrienden/vriendinnen/ handige mensen die 
ons willen helpen met serveren/koken/afwas/drankjes serveren, 
etc. Op dit moment hebben we ongeveer 22 personen nodig. Voel 
jij je geroepen om ons deze avond te komen helpen geef je dan op 
bij Maurice Bissels, slagwerkgroep@muziekverenigingservaes.nl, 
of telefoonnummer 06-52073797 graag bellen na 18.00 uur. Ook 
in de voorbereiding hebben we mensen nodig voor te koken, tafel 
dekken, zaal inrichting etc. Ook hiervoor kun jij je opgeven via 
bovenstaande email/telefoonnummer.  
 
Met muzikale en culinaire groet, 
Werkgroep dinerconcert  
 
Contactpersoon: Maurice Bissels, 06-52073797. 
 

 

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. 
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