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Babynieuws: welkom Sven en Nomi 
We beginnen dit nieuwe muziekjaar 2019-2020 met mooi 
babynieuws! Op vrijdag 16 augustus is Suzanne Verstegen-
Sperber, hoboïst van ons harmonieorkest, bevallen van een 
prachtige zoon Sven. Suzanne, Roel, Lauren en Pleun van harte 
proficiat met de geboorte van jullie zoon en broertje. Natuurlijk 
ook de felicitaties voor onze collega-muzikanten oma Inge, opa 
Huub en ome Bart. 
 
En gisteren reikte ons opnieuw goed babynieuws. Afgelopen 
woensdag 28 augustus zijn Maike van Meurs, saxofonist van ons 
harmonieorkest, en Roy Wijlaars trotse ouders geworden van een mooie dochter Nomi. Maike, 
Roy, Elin en Iva ook jullie van harte gefeliciteerd met de komst van jullie dochter en zusje. Ook 
oma Carla proficiat met jullie kleindochter. 
 
We wensen beide gezinnetjes samen veel geluk toe. 
 

Versterking gezocht voor bestuurstafel 
In maart 2020 staat weer een Algemene Ledenvergadering op de 
planning. Dat lijkt nog ver weg, maar toch is het bestuur al volop bezig 
met de voorbereidingen. Want het is nu al duidelijk dat er in 2020 – 
maar ook in 2021 – bestuurswisselingen aan zitten te komen; bijv. Els 
Verdonk die stopt als bestuurslid muziekcommissie. Om de 
continuïteit van de vereniging te waarborgen, zoekt het bestuur 
daarom nu al nieuwe kandidaten voor aan de bestuurstafel. Dit 
kunnen muzikanten zijn, maar ook ouders/verzorgers van jeugdleden of personen van buiten de 
vereniging die een grote liefde hebben voor muziek. Lijkt het je leuk om zitting te hebben aan de 
bestuurstafel of ken je iemand die hiervoor geschikt is? Geef dit dan door aan onze voorzitter 
Mandy Verhoeven. Vervolgens plannen we een avond in en mag jij/de kandidaat vrijblijvend een 
kijkje mag nemen bij een bestuursvergadering.  
 
Meer informatie: Mandy Verhoeven, voorzitter@muziekverenigingservaes.nl of 06-48103687.  

 
Ontdek je muzikaal talent! Proeflessen via 
Sjors Creatief 
Zit er muziek in jou (of je kind)? Ontdek je muzikaal talent! Ook dit 
schooljaar staat Muziekvereniging Servaes in het boekje van Sjors 
Sportief & Creatief (pag. 10 + 24). Basisschoolleerlingen kunnen nu een 
proefles aanvragen op een muziekinstrument naar keuze. Vanaf groep 3 
kun je al een proefles blokfluit aanvragen. Voor groep 4 t/m 8 kan dat 
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voor zowel blaasinstrumenten (bijv. klarinet, hoorn, trompet of tuba) als slagwerkinstrumenten 
(bijv. drumstel, snaredrum, bongo’s of xylofoon). Keuze genoeg dus! 
 
Sinds 28 augustus kunnen geïnteresseerden zich via onderstaande websites van Sjors Sportief & 
Creatief inschrijven voor één of meerdere proeflessen. Na inschrijving neemt bestuurslid 
opleidingen Ellen Pouwels snel contact op om de proefles(sen) in te plannen. 
 

 Proefles Blokfluit & Blaasinstrument: 
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/79377/blaasinstrument-blokfluit 

 Proefles Slagwerkinstrument: 
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/79380/drummen-slaginstrument  

 
Geen Sjors Sportief & Creatief boekje ontvangen en toch een proefles? Neem dan rechtstreeks 
contact op met onze vereniging door te mailen naar opleiding@muziekverenigingservaes.nl.  
 
Meer informatie: Ellen Pouwels, opleiding@muziekverenigingservaes.nl of 06-45486741.  

 
Op naar een succesvol dinerconcert 
‘Heeswijk-Dinther 75 jaar bevrijd’ 

De voorbereidingen voor het dinerconcert ‘Heeswijk-Dinther 75 
jaar bevrijd’ op zaterdag 21 september zijn al een hele poos in 
volle gang. Maar de komende weken hebben we hard nodig om 
de puntjes op de i te zetten. Dat geldt voor ons als Commissie 
Dinerconcert, maar ook voor de orkesten en ensembles. We 
schetsen graag een beeld van de avond waardoor het een en 
ander voor iedereen wat duidelijker wordt.   
 
Restaurant De Muziekfabriek 
Onze concertzaal wordt de week voorafgaande aan het 
bevrijdingsconcert omgetoverd tot een dinerzaal met ronde 
tafels waaraan onze gasten kunnen gaan genieten van een 
heerlijk diner. Dat diner wordt bereid door Maurice Bissels, 

enkele van zijn leerlingen van het Fioretti College en mensen uit of betrokken bij onze vereniging. 
Het wordt een 5-gangen verrassingsdiner. Tijdens het diner zullen de slagwerkgroep, het 
harmonieorkest, 4 ensembles en Huub Sperber op piano de muziek gaan verzorgen. Loes 
Vermeltfoort verzorgt de gehele coördinatie rondom het serveren van de gerechten en de 
drankjes. Zij zit die avond om die reden niet in het orkest. Mooi detail is dat veel leden van de 
slagwerkgroep het eten die avond mee uitserveren. 
 
75-jaar bevrijding: gedenken – herkenden – vieren  
Het thema 75-jaar bevrijding loopt als een rode draad door dit concert heen. Net zoals bij andere 
activiteiten zorgen Marijke Strik en Arianne Konings ervoor dat De Muziekfabriek er weer sfeervol 
en passend bij het thema uit komt te zien, o.a. met foto’s van de bevrijding van Heeswijk-Dinther 
in 1944. De slagwerkgroep speelt twee nummers. Eén daarvan is bekend van ‘the Band of 
Brothers’. Dit muziekstuk wordt ondersteund door filmbeelden. Een fluit-, saxofoon-, 
klarinetensemble en BES (BlazersEnsemble Servaes) voeren ieder één of meerdere korte 
muziekstukjes uit. Het harmonieorkest speelt vijf muziekstukken, waaronder ‘Highland Cathedral’ 
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waarbij we een doedelzakspeler gaan begeleiden. Tijdens ‘The Greatest War Themes’ wordt er 
een filmpje getoond dat enkele jaren geleden is opgenomen bij Kasteel Heeswijk en de bevrijding 
van Kasteel Heeswijk laat zien. Verder speelt het orkest nog drie stukken die allemaal met het 
thema van die avond ‘Heeswijk-Dinther 75 jaar bevrijd’ te maken hebben. Gerard Barten heeft de 
oorlog en de bevrijding meegemaakt en gaat ook een bijdrage leveren aan deze stijlvolle avond. 
 
Oproep: verkoop allemaal één kaartje! 
Nog een dringende vraag aan alle leden van de slagwerkgroep en het harmonieorkest: willen jullie 
proberen om aan familie of vrienden ten minste één kaartje te verkopen voor deze bijzondere 
avond. Als we allemaal ons steentje bijdragen, hebben we een mooie volle zaal.  
 
Repetities 

 Op woensdag 18 september van 20:00 tot 22:00 uur staat een extra repetitie voor het 
harmonieorkest gepland. Mocht je verhinderd zijn, geef dit dan vóór a.s. donderdag 5 
september met vermelding van de reden door aan Mandy Verhoeven via 
voorzitter@muziekverenigingservaes.nl of 06-48103687.  

 Op donderdag 19 september van 20:00 tot 22:00 uur houden we een generale repetitie 
waarbij we het hele programma doorlopen. Alle leden van de slagwerkgroep en het 
harmonieorkest dienen hierbij te zijn. Wij rekenen dus op ieders aanwezigheid! 

 
Praktische zaken 
Rest ons jullie nog een aantal praktische zaken mee te geven:  

 Tijden: Op zaterdag 21 september dienen alle muzikanten uiterlijk om 17:45 uur aanwezig te 
zijn in De Muziekfabriek. Zorg ervoor dat je gegeten hebt. Na afloop van het dinerconcert 
krijgen alle muzikanten nog een hapje aangeboden.  

 Kleding: Stijlvol, sober zwart (geen/zo min mogelijk glitters). 

 Meenemen: Iedereen dient zelf te zorgen voor lessenaarverlichting! 
 
Wij hebben er zin in! Jullie ook? 
 
De Commissie Dinerconcert 
Ellen, Maurice, Mandy en Rian 

 
Save the date: 26 september 
ouder-informatieavond  
Op donderdag 26 september om 19:00 uur 
organiseren wij in De Muziekfabriek een 
informatieavond voor ouders/verzorgers van onze 
jeugdleden die een muziekopleiding volgen.  
 
Tijdens deze bijeenkomst, die ongeveer een half uur 
duurt, wordt uitleg gegeven over het reilen en zeilen binnen onze vereniging en is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen. Via deze weg willen wij alle ouders/verzorgers al vragen deze datum in 
uw agenda te zetten. Een persoonlijke uitnodiging volgt.  
 
Meer informatie: Ellen Pouwels, opleiding@muziekverenigingservaes.nl of 06-45486741.  

 

26 september om 19:00 uur 
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Wij doen mee aan Rabo ClubSupport! 
Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de samenleving door lokale clubs en verenigingen 
financieel te ondersteunen. Rabobank Oss Bernheze stelt dit jaar voor de regio € 300.000,- 
beschikbaar. Muziekvereniging Servaes doet ook dit jaar weer mee!  
 
Bestedingsdoel 
De jeugd heeft de toekomst! En dat mag 
gezien en gehoord worden. Muziekvereniging 
Servaes wil daarom muzikaal talenten vaker 
in eigen dorp het podium bieden. Om dat te 
realiseren hebben wij podiumdelen nodig. 
Met deze podiumdelen kunnen we ons 
verenigingsgebouw De Muziekfabriek 
ombouwen tot een prachtige concertlocatie 
in Heeswijk-Dinther.  
 
Lid worden 
Elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen 
op jouw stem? Als lid van jouw Rabobank kun 
je vanaf 27 september stemmen op jouw 
favoriete vereniging of stichting. Zorg daarom 
dat je lid bent van Rabobank zodat je kunt stemmen. Ben je nog geen lid van Rabobank, vraag dan 
nu nog je lidmaatschap aan: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/.  
 
Meer informatie: Kijk voor aanvullende info over Rabo ClubSupport op rabobank.nl/clubsupport.  

 
Adreswijziging secretariaat 
Onze secretaris Myrtille Verhagen en haar gezin gaan verhuizen. 
Dat betekent dat het postadres van onze vereniging verandert. 
Per 7 september 2019 gelden voor onze vereniging de volgende 
contactgegevens: 
 
Muziekvereniging Servaes 
T.a.v. secretaris Myrtille Verhagen-Timmers  
Balledonk 26 
5473 BE  Heeswijk-Dinther 
 

Het vaste telefoonnummer 0413-301254 komt te vervallen. Myrtille is te bereiken via haar 
mobiele telefoonnummer 06-21633503. Het e-mailadres secretaris@muziekvereningservaes.nl 
blijft ongewijzigd.  
 

 

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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