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Genieten tijdens een zomers Zomeravondconcert 
Op zondag 30 juni vond ons jaarlijkse 
Zomeravondconcert plaats. Ook dit jaar was 
het weer een compleet optreden van 
muzikanten en slagwerkers van 
Muziekvereniging Servaes. De weergoden 
waren ons ook dit jaar goed gezind: het was 
een prachtige zomerse zomeravond.  

 
Bijna alle leden lieten met trots hun talenten 
horen en zien. Voor sommige leerlingen was 
het een primeur om op te treden voor zo’n 
groot publiek. De muziek was een afwisseling 
van - en soms een samenwerking tussen - de 
slagwerkgroepen o.l.v. Tonn van de 
Veerdonk, de blokfluitklas en het 
opleidingsorkest o.l.v. Arian Deckers, en het 
harmonieorkest o.l.v. Adri Verhoeven.  
 

Een diversiteit van muziekstijlen werd ten gehore gebracht, zodat er voor iedereen wat wils was. 
Er was bijvoorbeeld een afwisseling van rustig, naar swingend, naar meer ritmisch, naar populair 
en alles wat er tussen in zat. 
 
Het publiek was in groten getale naar de tuin bij De Muziekfabriek gekomen. Het was een gezellige 
drukte. Voorzien van wat te drinken en genietend van de zwoele avondzon, zat het publiek te 
luisteren naar de enthousiaste muzikanten tijdens deze avondvullende happening. 
 
Meer foto’s zijn te vinden op de website van Hadeejer.   
 

  
 

https://www.hadeejer.nl/dorpsnieuws/redactioneel/18868-zomeravondconcert-servaes
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Jeugdkamp Servaes 2019 zit er alweer op  
Na maanden van voorbereiding was het 21-22-23 juni dan zover: “Jeugdkamp Servaes 2019”. Dit 
was alweer het 5e jeugdkamp van Muziekvereniging Servaes. Met 20 jeugdleden waren we dit jaar 
te gast bij kampeerboerderij De Vrije Lust in Nistelrode. Nadat de jeugdleden allemaal hun 
slaapplek hadden geclaimd en ingericht, werd er al druk gevoetbald, gesprongen en geschommeld 
op het grote speelveld van de kampeerboerderij. Ondertussen werden alvast hamburgers 
gebakken voor het avondeten. Na het eten kreeg elke deelnemer een kampshirt en werden ze 
ingedeeld in 3 groepen: Blauw, Rood en Groen. De bijpassende kampshirts zijn aangeboden door 
MusiDeck (Arian Deckers Music).  
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Daarna werd er nog verder 
gespeeld en werd het kampvuur 
aangestoken. Toen uiteindelijk 
de zon erg langzaam onderging 
(ja, het was de langste dag van 
het jaar), konden we ons 
voorbereiden voor het 
avondspel. Dit was een 
geluidenspel met verschillende 
percussie-instrumenten. De 
groepen moesten bijvoorbeeld 
zoeken naar het geluid van de 
sambaballen. Door de struiken en dennenbomen moeten ze de persoon gaan zoeken die dit 
instrument speelde. In totaal waren er 6 instrumenten in de bossen te vinden. Na afloop van dit 
spel, genoten we van het sfeervolle kampvuur en waren we getuigen van een indrukwekkend 
lichtgevend wolkendek. De marshmallows mochten hierbij natuurlijk niet ontbreken. 
 

Zaterdag kwamen na het ontbijt de instrumenten 
te voorschijn. Vol enthousiasme werd er 
gerepeteerd voor het kampconcert op zondag. De 
slagwerkers repeteerden in de zaal binnen; de 
blazers buiten in het zonnetje. Na de repetitie ging 
heel de club naar het centrum van Nistelrode om 
daar een WhatsApp-spel te spelen. Elke groep had 
één contactpersoon die via WhatsApp een 
opdracht kreeg toegestuurd. Deze opdrachten 
moesten ze met de hele groep uitvoeren. Zoals “ga 
op de foto met een caissière achter haar kassa” of 
“maak een groepsfoto op een zebrapad”. 

 

       
 
Bij terugkomst was er een zeskamp georganiseerd. Vooral de spelletjes met water waren een 
groot succes. Tijdens de zeskamp toverde de organisatie de zaal alvast om tot bioscoop en werd 
het eten voorbereid. Vandaag stonden heerlijke wraps op het menu.  
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Elke groep had natuurlijk ook corveedienst. 
Nadat alles weer was opgeruimd zijn we weer 
naar Nistelrode vertrokken om een uurtje te 
gaan bowlen. Bij terugkomst was er een 
gezellig samenzijn rondom het kampvuur of 
je kon lekker onderuit gezakt film gaan kijken, 
natuurlijk met popcorn.  
 
En toen was het alweer zondag. Na het 
ontbijt werden de slaapspullen  opgeruimd 
en hebben we nog even gerepeteerd voor 
het kampconcert. Daarna kon er nog even vrij 
worden gespeeld, waarna we een lekker broodje knakworst hebben gegeten. Nadat alles klaar was 
gezet voor het kampconcert en sommige ruimtes al schoon waren gemaakt, kwamen de eerste 
toeschouwers er al aan. Na het sfeervolle, afsluitende kampconcert mocht iedereen weer met de 
ouders mee naar huis.  
 
Als werkgroep denken wij dat het een geslaagd kampweekend is geweest. We willen graag de 
“helpers” bedanken, die ons bij diverse activiteiten hebben ondersteund: Bedankt Ellen, Marko, 
Martje en Marijke.  
 
Op naar “Jeugdkamp Servaes 2020”!!  

 
 

Nieuwe naam Blokfluitgroep Servaes: “BLINK” 

Sinds 8 maart van dit jaar is Muziekvereniging Servaes een orkest rijker, namelijk een 
blokfluitgroep. Dit groepje bestaat uit 6 enthousiaste meiden (Sam, Renske, Fem, Diede, Renske 
en Britt). Voor € 75 p.p. krijgen ze één jaar blokfluitles (excl. lesboek) en algemene muziekvorming. 
Een blokfluit krijgen ze van de vereniging in bruikleen.  
 
Het doel van deze 1-jarige muziekopleiding is dat de leerlingen kennismaken met de 
basisonderdelen van het maken van muziek, in de hoop dat ze hierdoor enthousiast(er) worden 
voor muzieklessen en -instrumenten. Elke vrijdagavond krijgen de leerlingen in groepsverband 30 
minuten les. Ze krijgen dan natuurlijk blokfluitles, maar ook les over bijvoorbeeld het notenschrift. 
Door het jaar maken ze ook kennis met andere instrumenten, zoals de Boomwhackers, waar ze 
tijdens het zomeravondconcert al op gespeeld hebben. Tijdens het zomeravondconcert heeft de 
groep zich voor de eerste keer met veel plezier en succes officieel gepresenteerd. 
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De meiden zijn de laatste tijd (samen met de ouders) ook bezig geweest om een leuke naam voor 
deze groep te verzinnen. En uit alle voostellen is de naam voor de blokfluitklas geworden: 
 

 
En dat staat voor: Blokfluitgroep Laat Iedere Noot Klinken. 

 
 
Vrijdag 5 juli was de laatste repetitie van BLINK voor de 
zomervakantie. De meiden werden “opgesloten” in 
een soort escape room. Als ze de opdrachten goed 
uitvoerden, zouden ze ontsnappen uit de escape room. 
En gelukkig: het is ze gelukt! Daarom hebben ze 
allemaal hun eerste muziekdiploma ontvangen:  
het Junior Artiesten Diploma. Gefeliciteerd! 

 
 
Dinerconcert ‘Heeswijk-Dinther 75 jaar bevrijd’  
Op zaterdagavond 21 september 2019 gaat Muziekvereniging Servaes een dinerconcert met als 
thema ‘Heeswijk-Dinther 75 jaar bevrijd’, uitvoeren. Op deze avond krijgen de gasten tijdens een 
heerlijk verrassingsdiner een mooi concert aangeboden waaraan o.a. de slagwerksectie, het 
harmonieorkest en verschillende ensembles uit het orkest zullen meewerken. Het dinerconcert 
vindt plaats in onze eigen De Muziekfabriek en start om 19:00 uur.  

 
Thema 
Het thema van het concert is ‘Heeswijk-Dinther 75 jaar 
bevrijd’. Het moge duidelijk zijn dat er die avond veel 
aandacht zal zijn voor de bevrijding van Zuid Nederland 
en in het bijzonder van Heeswijk-Dinther in de vorm 
van muziek uit die tijd, maar ook muziek die te maken 
heeft met oorlog en bevrijding in het algemeen.  
 
Diner 
Het verrassingsdiner, dat uit 5 gangen bestaat met als 
voorafje een amuse en als afsluiting koffie, is 
samengesteld en zal worden verzorgd door onze 
chefkok Maurice Bissels met hulp van een aantal 
mensen in en rondom onze verenging.  
 
Kosten en entreekaarten bestellen 
De kosten voor dit muzikale diner bedraagt per 
persoon €45,- (exclusief drankjes). In totaal kunnen 
ongeveer 100 mensen aan het diner deelnemen. De 
kaarten zijn dus beperkt en worden op volgorde van 
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binnenkomst toegekend. Wij maken als alle aanmeldingen binnen zijn een tafelschikking. Als je 
graag bij vrienden of bekenden aan tafel zou willen zitten dan mag je dit kenbaar maken bij je 
aanvraag voor kaartjes. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.  
 
Wil jij entreekaarten bestellen voor dit dinerconcert? Neem dan contact op met Mandy Verhoeven 
via e-mail voorzitter@muziekverenigingservaes.nl. Let op: Je aanmelding is pas definitief als je een 
bevestiging hebt ontvangen. De bevestiging kan later komen i.v.m. vakantie t/m medio augustus. 
 
Helpende handen gezocht 
Om het dinerconcert goed te laten verlopen, zoeken we helpende 
handen voor de horeca. Denk aan hulp bij het serveren van drankjes 
en maaltijden, koken, de afwas, etc. Wil jij ons deze avond komen 
helpen of ken je iemand die dat wil doen, geef dit dan door aan 
Maurice Bissels via slagwerkgroep@muziekverenigingservaes.nl. 
 
Met muzikale en culinaire groet, 
Werkgroep dinerconcert  

 
 
Voorbereidingen Proms 2020  
De diverse commissies voor de Proms van 2020 zijn in volle gang. Zo heeft de Stuurgroep 
ondertussen al meerdere vergadering achter de rug. Is de Sponsorcommissie al volop uit de 
startblokken. Heeft de Financiële commissie de kaders gesteld. Heeft de Promscommissie al veel 
werkt verzet om weer spectaculaire shows neer te zetten. Is de facilitaire commissie begonnen 
met het in beeld krijgen van wensen rondom licht, geluid, podium en horeca. De zondagcommissie 
heeft de eerste ideeën al gevormd. En de PR-commissie staat in de startblokken om na de zomer 
met een eerste Proms 2020-Nieuwsbrief te komen. Heb je vragen of opmerkingen over één van 
deze commissies, dan zie je hieronder de contactpersonen: 
 

 Stuurgroep:   Mandy Verhoeven 

 Facilitaire commissie:  Ben Cornelissen 

 Sponsorcommissie:  Albert Sikkema 

 Promscommissie:  Paul Verhoeven 

 PR-commissie:   Peggie Peters 

 Zondagcommissie:  Ellen Pouwels 

 Financiële commissie:  Mandy Verhoeven 
 

Meedenken over repertoire 
Verder doet de Promscommissie nu al een oproep aan iedereen om suggesties voor het repertoire 
kenbaar te maken. Aarzel niet, er kan heel veel en alle ideeën zijn welkom. Dus grijp je kans en 
maak je voorkeuren kenbaar. Stuur je ideeën per email naar: janverhoevenn@gmail.com. Doe dit 
zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 augustus. Ter inspiratie sturen we jullie een overzicht van het 
repertoire van de voorgaande Proms-edities (2005, 2010 en 2015) toe. Kijk hiervoor naar de 
bijgevoegde brief.  
 

 
 

mailto:voorzitter@muziekverenigingservaes.nl
mailto:slagwerkgroep@muziekverenigingservaes.nl
mailto:janverhoevenn@gmail.com
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Nieuwe verdeling sectiehoofden harmonieorkest 
Het bestuur heeft de afgelopen tijd de taakverdeling opnieuw onder de loep genomen. Eén van de 
uitkomsten is dat de sectiehoofden van het harmonieorkest opnieuw zijn verdeeld. Hieronder zien 
jullie wie jullie (nieuwe) contactpersonen zijn: 
 

 Leerlingen      Ellen Pouwels   

 1e, 2e, 3e klarinetten, fagot, basklarinet  Els Verdonk  
 Dwarsfluiten, hobo     Mandy Verhoeven 
 Alt-, tenor-, baritonsaxofoons, trompetten  Ellen Pouwels 
 Baritons, bassen, trombones, hoorns, slagwerk  Fred Verkuijlen 
 Slagwerkgroepen     Maurice Bissels 
 Niet spelende leden      Fred Verkuijlen  

 
 

Twee serenades: 17 en 24 augustus 
Het bestuur heeft onlangs 2 verzoeken ontvangen voor serenades. De eerste 
serenade is op zaterdag 17 augustus om 17:45 uur en is ter gelegenheid van 
een Koninklijke Onderscheiding. De tweede serenade is op zaterdag 24 
augustus om 17:00 uur ter gelegenheid van een jubileum. Beide serenades 
zijn in Heeswijk-Dinther en we hoeven niet te marcheren. Wij rekenen op 
ieders aanwezigheid. We verzoeken de muzikanten van het harmonieorkest 
en de slagwerkgroepen A- en B-selectie of zij hun aan-/afwezigheid tijdig aan 
hun sectiehoofden (zie bericht hierboven) doorgeven.  
 

 
Brabants Jeugd Project Orkest zoekt jonge talenten! 
Het Brabants Jeugd Project Orkest (BJPO) start met een nieuw project: IN STIJL!? Voor dit 
projectorkest zijn ze op zoek naar jeugdige muziektalenten (13 tot 26 jaar, HaFaBra-niveau C) die 
het leuk vinden om mee te spelen. Meer informatie is te lezen in de brief op de volgende pagina. 
Wij zouden het leuk vinden als iemand van onze jeugdleden zou deelnemen. Het is een unieke, 
leuke en leerzame ervaring. Bij interesse kun je op eigen initiatief inschrijven.  
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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. 

 
 
Het Brabants Jeugd Project Orkest (BJPO) is weer op zoek naar nieuwe jonge talenten!  
 
Het BJPO werkt in september en oktober weer aan een project genaamd IN STIJL!? Hiervoor zijn we op 
zoek naar jonge Brabantse muzikale talenten tussen de 13 en 26 jaar oud. Dit project zal het BJPO op 5 
oktober spelen in de concertserie Verrassende Ontmoetingen in de prachtige Concertzaal Tilburg. De kans 
om mee te spelen in een orkest op niveau in een fantastische zaal! Daarnaast ontmoet je veel Brabantse 
muzikanten en krijg je workshops van professionals.  
 
Leuk! Maar wat gaan ze spelen?  
Met behulp van een breed scala aan muzikale stijlen zal het BJPO, onder leiding van de jonge dirigent 
Johan Smeulders, demonstreren wat een harmonieorkest allemaal in huis heeft. Met Divertimento van 
Oliver Waespi zal dit al snel duidelijk worden. Maar daar houdt het niet mee op: Het BJPO zal topviolist 
Jasper van Rosmalen begeleiden en dirigent en arrangeur Jasper Staps heeft een aantal gave nummers 
geschreven die gespeeld gaan worden!  
 
Vorige projecten  
In 2018 had het BJPO haar eerste concert samen met Philharmonie Zuidnederland in het Theater aan de 
Parade in ’s-Hertogenbosch. Dit voorjaar speelde het BJPO op de Dag van de Toekomst muziek in de CHV 
Noordkade in Veghel, waar ze het fantastische stuk El Olimpo de los Dioses van Oscar Navarro heeft 
uitgevoerd. Hiervan is een fragment op Youtube te vinden, meer fragmenten zullen later volgen! Vergeet 
niet om ook op onze Facebook pagina te kijken.  
 
Ik wil me inschrijven!  
Iedereen tussen de 13 en 26 jaar met een HaFaBra C-niveau (of vergelijkbaar niveau) kan zich inschrijven 
voor het BJPO. De repetities zullen plaatsvinden op diverse locaties verspreid over Brabant op:  
- Zaterdag 24 augustus van 10.00 tot 15.00  
- Zaterdag 7 september van 10.00 tot 15.00  
- Zaterdag 21 september vanaf 10.00, met afsluitende BBQ en activiteiten  
- Zaterdag 28 september van 10.00 tot 15.00  
- Zaterdagavond 5 oktober - Concert  
 
De kosten om mee te spelen bedragen €45,-. Aanmelden kan via de site van de Brabantse Bond van 

Muziekverenigingen. 

mailto:secretaris@muziekverenigingservaes.nl
https://www.youtube.com/watch?v=FIDgBeFVXJw&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/BrabantsJeugdProjectOrkest/
https://www.brabantse-muziekbond.nl/8-blaasmuziek/bjpo-hoofd/inschrijven-bjpo
https://www.brabantse-muziekbond.nl/8-blaasmuziek/bjpo-hoofd/inschrijven-bjpo

