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Mechelen, 1 oktober 2022
Beste leden,
Het eerste van vier Amazing Haydn-concerten is intussen alweer geschiedenis, … en wat voor één!
Het openingsconcert van zondag 25 september ll. in de prachtig gerestaureerde Sint-Katelijnekerk met
het Ensemble van Beethoven uit Ludwig van Beethovens geboortestad Bonn was niet alleen op
meerdere vlakken uniek, het blonk ook uit in originaliteit. Kortom, het was simpelweg grandioos!
De naar onze normen veel te magere publieke opkomst voor een internationaal topconcert als dit, is
allicht toe te schrijven aan een cocktail van maatschappelijke factoren. Wij zijn er inderdaad van
overtuigd dat vooral de huidige energiecrisis met de aanslepende onzekerheid rond de door de overheid
te nemen steunmaatregelen, maar ook het huidige overaanbod aan activiteiten hierin doorslaggevend
zijn. Het belette het super-enthousiast publiek dat er wel was niet om het Ensemble van Beethoven met
een minutenlange durende staande ovatie te bedanken voor zoveel heerlijks.
Foto’s van dit openingsconcert met het Ensemble van Beethoven vindt u op www.amazinghaydn.be.
Zondag 2 oktober om 15 uur verwelkomen wij dan het Lissy Quartett uit Wenen. Voor dit unieke
concert in de kerk van Sint-Pieter-en-Paul aan de Mechelse Veemarkt maken verschillende leidende
musici van de Wiener Philharmoniker en Wiener Symphoniker hun opwachting.
Opgelet! Vanwege onze Amazing Haydn-concerten en het Adventconcert is er in oktober en
december geen Stammtisch!
Des te meer kijken wij er naar uit om jullie te ontmoeten op onze nog resterende activiteiten van 2022,
te beginnen met onze laatste twee Amazing Haydn-concerten en eindigend met het, vanwege Corona,
al tweemaal uitgestelde Pannonisch adventconcert: “Met Servus op weg naar Kerst”.
Opgelet! Servusleden betalen voor dit Adventconcert slechts € 20 i.p.v. € 23.
Wij behouden de betere plaatsen voor jullie voor tot uiterlijk 15 oktober. Bestel dus snel je tickets.
Na betaling op rekening BE 73 0016 0787 8060 worden de E-tickets begin november opgestuurd.
Een flyer hierover, met alle algemene nuttige info, vinden jullie als bijlage van deze brief.
Wil u graag energie, zoals verwarmings- en elektriciteitskosten besparen? Zet dan de dag waarop
Servus-activiteiten en Amazing Haydn-concerten plaatsvinden de thermostaat bij u thuis maar
wat lager:
* Zondag 9 oktober, 15 uur: Amazing Haydn-concert met het Damenquartett (sextet) van het
Haydn Konservatorium uit Eisenstadt (Burgenland/Oostenrijk) in het intimistisch en gezellig kader
van de kerk van O.L.Vrouw van Leliëndaal (Jezuïetenkerk) in de Bruul te Mechelen.
Zes hoog-getalenteerde jonge dames, allen studenten aan dit conservatorium met internationale
uitstraling, verheugen zich op uw komst. Momenteel zijn er nog uitstekende plaatsen beschikbaar.
* Zondag 16 oktober, 15 uur: in het hemelse decor van de Sint-Janskerk in Mechelen:
Amazing Haydn-slotconcert met het Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim en de
solisten Christoph Ess en Stephan Schottstädt, hoorns, het geheel o.l.v. Johannes Moesus.
Wij verwelkomen één van de beste kamerorkesten van Europa, twee internationale top-hoornisten én
een befaamd dirigent uit Duitsland. Wereldpremière van een dubbel-hoornconcerto van Franz Anton
Hoffmeister. Ook voor dit topconcert zijn momenteel nog uitstekende plaatsen beschikbaar.
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Zondag 30 oktober: herfstwandeling in en rond Zemst
We starten deze gemoedelijke wandeling aan een rustig tempo langs de oevers van de Zenne en gaan
vervolgens door het groengebied De Donk, een oud kasteelpark dat nu een vogelreservaat is. Dan gaat
het langs het kasteel van Releghem via het Dasmusveld en de Haneweg naar de plaats waar vroeger een
windmolen stond en vanwaar men een mooi uitzicht heeft op het Molenveld. We beëindigen de
wandeling daar waar wij ook zijn gestart, nl. de brasserie De Melkerij.
Vertrek: Brasserie De Melkerij - Brusselsesteenweg 3A - 1980 Zemst om 13u30 (opgelet winteruur!)
Afstand: +/- 9 km.
Vrijdag 4 november: “Stammtisch” vanaf 19.30 uur in de kloosterzaal van O.-L.-V. van Hanswijk.
De hongerigen spijzen is één van de zeven werken van barmhartigheid. Paul Carmans heeft dat begrepen
want deze wijnkenner met Limburgse “roots” weet maar al te goed hoe men goede Limburgse kipkap
(preskop) maakt. Wij zijn dus benieuwd naar zijn handgemaakte creatie van dit eeuwenoud typisch
Vlaams gerecht. Uiteraard is er ook weer “gebak van de dag”.
Bestellen (via mail of telefoon) voor de kipkap is noodzakelijk en kan tot uiterlijk dinsdag 1 november.
Op onze nieuwe website www.oostenrijkverenigingservus.be vinden jullie steeds alle info over de
komende activiteiten.
Kort relaas over onze busuitstap naar de Oostkantons
Deze ontspannende en bijzonder interessante dag kon rekenen op uitstekend zomerweer, helemaal in de
lijn van die fantastische hete en vooral droge zomer van 2022. Het dagprogramma had voor elk wat
wils in petto. Vooreerst was er het blij weerzien, na meer dan twee jaar Corona, met Bruno, de baas en
chauffeur van Reizen Bergkoning. Touroperators en autocarondernemingen hebben twee jaar lang
zwarte sneeuw gezien, iets waaraan ook Bergkoning niet ontsnapte natuurlijk. Wijzelf dienden in mei
2020, in de aanvangsperiode van Corona, een met 50 deelnemers volgeboekte muziekreis naar Bonn,
alsook een geplande Servus-adventreis naar Wenen te annuleren. Dat Bruno heel graag voor en met
Servus rijdt is trouwens een “understatement”. Hij zal wel weten waarom! De dag begon in Eupen met
een uitermate interessant bezoek aan Orgelbau Schumacher. Vervolgens werden wij verwacht in
Brasserie “Belgium Peak Beer” in Sourbrodt, gelegen op het hoogst punt van België, voor het
middagmaal gevolgd door een mooie korte wandeling door de Hoge Venen. Daarna zetten wij koers
naar het pittoreske Monschau waar wij een bezoek brachten aan de nog volledig ambachtelijke
Senfmühle. Onvoorstelbaar het aantal mosterdvariaties die wij daar konden proeven. Ook was er nog
tijd zat om het gezellige Monschau te ontdekken. Deze mooie en aangename dag werd afgesloten in
“Hotel-Restaurant Horchem”. Wij denken te mogen stellen dat dergelijke uitstappen voor herhaling
vatbaar zijn.
Overlijden Myriam Lieckens
Spijtig genoeg moeten wij deze brief besluiten met een droevig bericht. Myriam Lieckens, echtgenote
van Robert Dockx en tot voor een viertal jaar bestuurslid van Servus, is op 22 september, amper 65-jaar
jong, overleden. Ondanks haar ziekte waren zij en Robert nog regelmatig aanwezig op de Stammtisch
en ook op het voorbije Sommerfest van 10 juli was zij nog van de partij. Naast gastgezin was Myriam
ook vele jaren verantwoordelijk voor alles wat catering bij Servus betrof; taak die zij steeds daadkrachtig
en met hart en ziel op zich nam. Dankbaar voor wat zij voor Servus heeft gedaan, wensen wij Robert,
haar kinderen en familie veel moed en sterkte toe in deze trieste tijd.
Het Servusbestuur

