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Een heel gelukkig en muzikaal 2022 gewenst!!  
 

We hopen dat we elkaar dit jaar in goede gezondheid vaak mogen treffen. Hoewel we nu nog in lockdown zitten 
gaan we toch met goede moed aan de slag om leuke zaken te plannen. Maar voordat we vooruit kunnen kijken, 
eerst maar eens een korte terugblik op het afgelopen jaar. 

 
We begonnen 2021 vol goede moed, ondanks de corona- 
maatregelen. Op 16 januari hadden we een gezellige digitale  
bijeenkomst middels de ‘Raad-je-plaat-show’.  
Een wervelende bingo-show, waar we  ‘samen maar toch op afstand’  
hebben genoten van een geweldig leuke online activiteit! 
 
Vanaf de start van de maatregelen kregen onze muzikanten in opleiding hun muzieklessen digitaal. 
In maart is gestart met online groepsrepetities van het harmonieorkest. Dus op digital gebied zijn we zeker in 
beweging gekomen. Ook de slagwerkorkesten hebben gezorgd voor digitale ontmoetingen. 
 
Op 26  april heeft Tonn v/d Veerdonk een koninklijke onderscheiding ontvangen en kreeg hij een serenade van 
de jeugd-slagwerkleden. Wat waren we trots op onze Tonn! 
In diezelfde maand mochten de fysieke repetities voor jeugdleden t/m 17 jaar weer hervat worden. 
Een maand later mochten ook alle volwassen leden de repetities weer fysiek hervatten.  
In juli hebben we daardoor zelfs een serenade kunnen brengen  aan de communicanten. 
En in oktober hebben we met veel enthousiasme een ‘welkom-terug-concert’ uitgevoerd. 
 
Ondanks alle maatregelen, kunnen we terugblikken op een aantal mooie momenten. 
 
 
Helaas hebben we in februari ook afscheid moeten nemen van onze ere-voorzitter 
Gerard Barten. Gerard was ruim 60 jaar lid van onze vereniging, waarvan 34 jaar als  
voorzitter. We hebben, passend bij de corona-maatregelen, onze welverdiende  
medewerking verleend. Helaas niet op de muzikale wijze zoals we dat graag hadden  
gedaan, maar wel passend binnen de mogelijkheden in coronatijd.  
Door de aanwezigheid van vele leden, met stille trom en vaandel in de erehaag. Het spelen van The Last Post 
door Arian en het voorlezen van een in memoriam door de voorzitter tijdens de dienst, hebben we toch een zo 
groot mogelijk bijdrage geleverd aan het afscheid van onze erevoorzitter en grootste fan.   
Gerard wilde graag dat ‘zijn harmonie’ voldoende gezien werd in ons dorp.  
 
We zullen ons inspannen om komend jaar met onze vereniging muziek te blijven maken en ons muzikaal te laten 
horen en zien in onze gemeenschap. 
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Vooruitkijkend naar 2022. 

Corona heeft afgelopen jaar een flinke weerslag gehad,  
ook op onze muziekvereniging. 
Het is helaas al weer enige tijd ‘stil’ in onze Muziekfabriek.   
We staan aan de start van een nieuw jaar en willen graag vooruit  
kijken en denken in mogelijkheden. 
 
In overleg met de muziekcommissie gaan we ons richten op een aantal uitvoeringen in dit 
verenigingsjaar. We hopen met de uitvoeringen in het vooruitzicht repetities weer op te kunnen 
pakken en enthousiasme te stimuleren. De muziekfabriek is helaas nog gesloten, maar we willen wel 
kijken naar de mogelijkheden die er zijn, zoals online-repetities. Dit zal van geval tot geval worden 
bekeken, ook afhankelijk van verdere aanpassingen van de huidige maatregelen. 
 
De volgende uitvoeringen staan in de planning 
 

Voorjaarsconcert met huldiging van alle jubilarissen.   
Afgelopen 2 jaren zijn er door corona geen leden gehuldigd voor hun jubileum. 
Daardoor hebben we nu maar liefst 14 jubilarissen! 
Tijdens een concert in het voorjaar willen we met de slagwerkgroepen en het 
harmonieorkest graag onze jubilarissen huldigen. 
Dit concert staat gepland op zondag 10 april, aanvang 11.00 uur.     
 
Uitwisselingsconcert. 
De muziekcommissie onderzoekt de mogelijkheden voor een 
uitwisselingsconcert  van  harmonieorkest op zaterdagavond 23 april.  

 
Zomeravond-concert. 
Op zondagavond 10 juli staat het traditionele zomeravond-concert op de  
planning. Dit wordt  een concert waarbij al onze groepen en orkesten zich  
presenteren. 
 
 

Najaarsconcert 
De muziekcommissie is al langere tijd in gesprek met Kasteel Heeswijk over de 

 een concert op locatie. Door corona heeft die mogelijkheid zich echter nog niet  
voorgedaan. 
Op dit moment wordt onderzocht of een concert bij het Kasteel in het najaar 
mogelijk is. Hierover volgt op een later tijdstip duidelijkheid. Mocht een concert 
bij Kasteel Heeswijk niet mogelijk zijn, worden andere mogelijkheden 
onderzocht. 

 
Kerstconcert 
In december willen we een groots kerst/thema-concert organiseren, 
Waarvoor we de muziekfabriek om willen toveren in kerstsfeer. 

 
Je ziet wel, voldoende plannen en initiatieven voor komend jaar.  
We hopen natuurlijk dat alle plannen doorgang kunnen vinden. Met flexibiliteit en creativiteit gaan we 
hier in ieder geval ons best voor doen.   
We willen jullie vragen om de reeds bekende data: 10 april, 23 april en 10 juli  in de agenda’s vrij te 
houden. Mochten aanpassingen nodig zijn, zullen we jullie hier tijdig over informeren.  

 

 

 

 

 



3  Nieuwsbrief 

Oud-ijzer-actie: 2 april. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ieder jaar in april organiseert Muziekvereniging Servaes een grootschalige oud-ijzeractie in Dinther. 
Vanwege de uitbraak van het coronavirus was dit afgelopen twee jaar niet mogelijk. 
Dit jaar gaan we de oud-ijzer-actie weer oppakken en wel op zaterdag 2 april. 
Fijn als iedereen deze datum alvast reserveert in de agenda. Meer informatie volgt later. 
 
Ben je of ken je iemand die oud ijzer of andere metalen oude metalen heeft liggen, dan kan het oud-
ijzer ook op andere momenten opgehaald worden. 
Dat kan door een mailbericht met naam en telefoonnummer te sturen naar: oud-
ijzer@muziekverenigingservaes.nl of door telefonisch contact op te nemen met John Doorenbosch (06) 
340 540 56.   
 
Dankzij alle vrijwilligers van het oud-ijzerteam hebben wij al jaren mooie inkomsten die de vereniging 
ten goede komen.  Zelfs tijdens corona, gaat het oud-ijzerteam iedere week op pad.  
We willen het oud-ijzer-team nogmaals bedanken voor alle inzet! 

 
 
 
 

Informatie-app 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over de Informatie-app-Servaes. 
Deze app is bedoeld als ‘mededelingenbord’ om relevante berichten snel te kunnen delen. 
Er kunnen alleen berichten geplaatst worden door de beheerders (interim-bestuur), zonder dat er 
gereageerd kan worden in de groep. 
 
Voor zowel slagwerkgroep als harmonieorkest is deze informatie-app inmiddels aangemaakt. 
Alle leden zijn toegevoegd met de bij ons bekende telefoonnummers. 
En een eerste testbericht is geplaatst. 
 
Heb jij dit bericht niet ontvangen, dan ben je nog niet toegevoegd aan de appgroep. 
Wil je dan contact opnemen met Carel van Sleuwen (06) 54 99 53 77. 
Hij zorgt ervoor dat je alsnog wordt toegevoegd. 
 
Het (interim)bestuur gaat deze informatie-app gebruiken als officieel communicatiemiddel, naast de 
nieuwsbrieven. Zoals gezegd, alleen voor berichten die snel gecommuniceerd moeten worden. 

 
 

 

 

 

mailto:oud-ijzer@muziekverenigingservaes.nl
mailto:oud-ijzer@muziekverenigingservaes.nl


4  Nieuwsbrief 

Jeugdactiviteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 november was het na een lange tijd stilte eindelijk weer mogelijk om iets te organiseren voor de jeugdleden 
van onze vereniging.   
In de muziekfabriek werd de grote zaal omgetoverd tot een bioscoopzaal. 
Na een kennismakingspelletje kon de film beginnen. 
Iedereen zat vol spanning op zijn stoel bij de film ‘De Grote Vriendelijke Reus’. Uiteraard werd er tijdens de film 
gezorgd voor genoeg popcorn, chips en ranja zodat niemand iets tekort kwam!  
Het was een geslaagde avond. 

 
Organisatie, bedankt! 
En dankzij de flessenactie (zie volgend bericht) moet het zeker mogelijk zijn om binnenkort weer een 
nieuwe leuke activiteit te kunnen organiseren.  

 
 
Statiegeld-actie COOP 

 
       

Op 26 november plaatste Desie het onderstaande bericht 
op de facebooksite van muziekvereniging Servaes. 

 

`DANKJEWEL Coop Heeswijkplein! 

Ontzettend verrast en blij waren we vanavond toen Rogier 

van de Coop ons de cheque overhandigde van de statiegeld 

actie van vorig kwartaal. Dankzij jullie donaties en het 

verdubbelen van de donaties door de Coop hebben we een 

prachtig bedrag van €754,10 opgehaald. Dit geld gaat 

goed besteed worden om activiteiten voor onze jeugd te 

organiseren en instrumenten aan te schaffen.  

Dank aan iedereen die zijn statiegeld geschonken heeft!  ` 

 

 
Desie en Suzanne dank aan jullie voor dit mooie en succesvolle initiatief! 
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Tot ziens! 
 
Wim-Jan Traa en Monique Meulenbroek hebben helaas besloten om hun lidmaatschap te beëindigen.  
We hopen hen in de toekomst weer te kunnen verwelkomen bij onze vereniging. 

 
Dat verdient een bloemetje.   
 
Bijzondere tijden vragen om flexibele oplossingen. 
Deze maand hebben Hans v/d Velden en  
Tonn v/d Veerdonk hun verjaardag mogen vieren. 
 
Willy en Gerda van Langen vierden hun 50-jarig 
huwelijksjubileum.  
 
Daar, waar we anders tijdens de repetities de felicitaties over kunnen brengen en dit muzikaal kunnen 
ondersteunen, was dit door de maatregelen niet mogelijk.  
Daarom hebben Hans, Tonn, Willy en Gerda namens onze vereniging een bloemetje met felicitaties 
mogen ontvangen. 
Op deze manier nogmaals gefeliciteerd. 
Natuurlijk ook voor alle leden die in de afgelopen periode een verjaardag of andere heugelijke feiten 
hebben mogen vieren. 

 
 
 
 
 
 
Voorspeelmiddag en Berhezer-solistenconcours. 
De voorzitters van onze muziekverenigingen in Berheze hebben de datum voor het Bernhezer- 
solistenconcours vastgesteld op 27 maart 2022. 
Vooraf aan het Bernhezer-solistenconcours organiseert muziekvereniging Servaes haar jaarlijkse 
voorspeelmiddag. Vanuit de voorpeelmiddag worden de vertegenwoordigers voor het Bernhezer-
solistenconcours voorgedragen. 
 
Voor onze jaarlijkse voorspeelmiddag zijn wij op zoek naar een aantal (jeugdige) leden die deze dag 
mee willen organiseren en uitvoeren. Wie heeft er zin om deze dag, voor onze leden in opleiding, mee 
te organiseren. Ook om mee na te denken over een ‘voorspeelmiddag- nieuwe stijl’. 
Interesse? Neem dan contact op met Martje v/d Broek of Peggie Peters. 
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Input voor de nieuwsbrief.  
 

De nieuwsbrief van muziekvereniging Servaes is ‘voor en door’ leden. 
Wil jij of je commissie informatie geven, een nieuwtje delen of een terugkoppeling geven van een 
activiteit, dat kan! 
De informatietekst met bijbehorende afbeeldingen kunnen gemaild worden naar 
secretaris@muziekverenigingservaes.nl 
Input wordt op prijs gesteld! 
 
 

 
Vragen, opmerkingen, tips. 
Heb je n.a.v. deze nieuwsbrief vragen, tips, andere nieuwsitems,  
of opmerkingen? 
Neem dan contact op met Marko, Carel of Peggie. 

 
Marko Konings      (06) 11 31 17 13   voorzitter@muziekverenigingservaes.nl  
Carel van Sleuwen    (06) 54 99 53 77   penningmeester@muziekverenigingservaes.nl  
Peggie Peters             (06) 156 16 166   secretaris@muziekverenigingservaes.nl  
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