
1 

 

 

 

Datum: 

20-11-2020 

 

 

Terugblik afscheid Adri Verhoeven 
Namens de vereniging is een delegatie van het bestuur thuis bij Adri op bezoek geweest om hem 

te bedanken voor alle mooie muzikale jaren bij onze vereniging. Een mooie volle map met kaarten 

en berichten vanuit de leden is door ons aangeboden tezamen met een bos bloemen en een 

pakket met lokaal lekkers. In een informele sfeer hebben we van gedachte kunnen wisselen. Dit is 

door Adri zeer gewaardeerd en hij dankt ons allen voor deze attentie en wenst ons als vereniging 

en individu alle goeds toe. We hopen elkaar in een andere setting weer een keer te kunnen 

treffen. 

 

Even voorstellen… 
Hallo allemaal, 

Voor velen geen onbekende, maar mijn naam is Suzanne 

Verstegen-Sperber. Ik ben begonnen als klarinettist maar speel 

inmiddels alweer zo’n jaar of 14 op de hobo. 

Sinds 1,5 jaar help ik het bestuur met het betalen van facturen 

en draaien van de incasso’s. Toen kwam daar de vraag of ik 

officieel tot het bestuur toe wilde treden, mits goedgekeurd 

tijdens de ledenvergadering. Aangezien we zelf nog druk aan 

het verbouwen zijn, heb ik aangegeven dat ik dit vanaf maart 

2020 zou willen doen. Tot die tijd kijk ik mee met het bestuur, 

om er zo alvast wat meer van te weten te komen. 

 

 
Hoi allemaal, zoals de meeste van jullie wel weten, ik ben Desie 

Verhoeven. Ik ben 26 jaar oud en sinds 2004 lid van onze 

muziekvereniging als slagwerker. De komende tijd zal ik als gast 

meedraaien in het bestuur van onze vereniging om te kijken of ik 

volgend jaar de bestuurstaken van Maurice Bissels over wil nemen. Ook 

zal ik zoals eerder gecommuniceerd tijdelijk de communicatie richting de 

leden verzorgen gedurende de zwangerschapsverlof van Myrtille 

Verhagen – Timmers. De muziekvereniging is een grote passie van me en 

ik kijk er naar uit om meer te kunnen betekenen voor de vereniging dan 

alleen muziek maken en jeugdactiviteiten te organiseren! 
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Wisseling sectiehoofd klarinetten en fagotten 
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen heeft Els Verdonk haar bestuursfunctie 

beëindigd. Hierdoor vind er een wisseling plaats in het sectiehoofd voor de klarinetten en 

fagotten. Suzanne Verstegen zal deze rol tijdelijk op zich nemen en is het aanspreekpunt voor de 

klarinetten en fagotten. Zodra Myrtille Verhagen – Timmers weer terug is van haar 

zwangerschapsverlof zal zij de rol van sectiehoofd gaan vervullen. 

 

 

Welkom nieuwe blokfluitklas en nieuwe jeugdleden 

Eind juni hebben de zes meiden van B.L.I.N.K. 

proeflessen gehad van onze docenten Christa 

(klarinet), Leonie (dwarsfluit) en Arian (koper 

instrumenten). Met grote trots vertellen we jullie dat 

vier van de zes meiden besloten hebben om een 

overstap te maken naar een ander instrument.  

 

 

 

Sam, Britt en Diede hebben vanaf de zomervakantie les op klarinet 

en Fem is gestart op de dwarsfluit. Renske heeft intussen een 

proefles ontvangen op de trompet maar twijfelt nog een beetje of 

ze wel écht wil gaan starten. Nou meiden, we kijken er al naar uit 

om jullie volgend jaar weer allemaal bij Arian in opstaporkest ‘da 

Capo’ te zien en horen spelen!  
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Dit betekende natuurlijk ook dat we weer ruimte hadden voor 

nieuwe blokfluitleerlingen. Arian is, net voordat de 

muziekfabriek moest sluiten vanwege de corona maatregelen, 

gestart met maar liefst zeven nieuwe leerlingen!! Ze hebben –

jammer genoeg- nog maar één les gehad, maar het 

enthousiasme straalde ervan af. Welkom Suus, Esmee, Iris, 

Isabel, Mirthe, Ise en Fieke bij muziekvereniging Servaes!!  

 

 

 

 

 

 

 

Verder zijn er na de zomervakantie ook nog drie 

slagwerkers begonnen. Ze hebben alle drie zowel op  

melodisch, als op ritmisch slagwerk een proefles gehad. 

Uiteindelijk hebben ze hierna een keuze gemaakt: Jorg 

en Janus zijn gestart met ritmisch slagwerklessen bij 

Tonn en Siem heeft zijn eerste melodische les bij Paul 

gehad. Heren, ook jullie wensen we heel veel plezier bij 

onze muziekvereniging!! 

 

 

 

 

Slagwerkgroep slaat nieuwe weg in! 

Sinds de start van de repetities in de 

muziekfabriek is de A-selectie gestart met 

een nieuw project, Green beats! De 

nummers zijn afkomstig van Timm Von 

Pieper. Timm is een Duitse arrangeur en 

hoofd van de Green beats Percussion 

Entertainment group. Op dit moment zijn de 

greenbeats een van de meest gewilde 

percussie-ensembles in Europa. De nummers 

zijn energiek, humoristisch en opwindend. 

De slagwerkgroep slaat daarmee voor hen 

een nieuwe weg in. Er wordt hard 

gerepeteerd om uiteindelijk een mooi 

eindresultaat neer te zetten! Nieuwsgierig? 

Bekijk dan onderstaande link op youtube 

voor een van de filmpjes van de Green beats zelf. 

https://www.youtube.com/watch?v=9xr5J_c9NFQ 
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Coming soon! 

We verklappen nog niks maar we willen jullie wel vast vragen om je mailbox de komende tijd goed 

in de gaten te houden. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een leuke online activiteit 

voor zowel jong als oud en waar iedereen aan mee kan doen. Het beloofd kei gaaf te gaan 

worden! Wordt vervolgd… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Heb je n.a.v. deze nieuwsbrief tips, andere nieuwsitems, vragen of opmerkingen? Neem contact  

op met Desie Verhoeven: 06-15172209 of slagwerkgroep@muziekverenigingservaes.nl.  


