
Voorwoord van de voorzitter
Jullie zijn al enige tijd verstoken gebleven van 

nieuwsbrieven, terwijl er wel het één en ander te 

melden was. Ik zal dit binnenkort in orde maken, 

maar eerst informeren we jullie 

zomerstop over de voortgang van de 

verbouwactiviteiten in de drukkerij van de Abdij 

van Berne. Want daar ligt de vereniging bepaald 

niet stil …. 
 
Maar eerst even terug naar de EXTRA algemene ledenvergadering van 27 juni jl. Toen 

hebben we jullie nader geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de 

ontwikkeling van de drukkerij van de Abdij van Berne tot een vaste verenigingsruimte 

van onze club.  

 

In de vergadering hebben jullie met bijna unanieme stemmen je uitgesproken vóór 

een eenmalig investering, vóór de voorgestelde jaarlijkse exploitatie en voldoende 

steun vanuit de leden om mee te helpen. We zijn blij dat jullie onze voorstellen v

harte ondersteunen. We voelen hierbij dat er veel vertrouwen vanuit de leden is 

uitgesproken voor deze ontwikkeling. Daarvoor willen we jullie bedanken. 

 

Het bestuur is nu samen met de locatiecommissie verder met de Abdij in gesprek om 

de overeenkomst formeel te sluiten. Ondertussen zijn we aan de slag gegaan met de 

eerste activiteiten. In deze nieuwsbrief daar een impressie van. 

 

Graag jullie aandacht voor een 

 

Hulp aanbieden  
Op 29 juni hebben we jullie een mail gestuurd om je hulp aan te bieden. Hiervan hebben 

we al van diverse leden een reactie. Er zijn ook al ongeveer tien leden regelmatig actief 

geweest. Heb je je reactie nog niet ingestuurd, mail dan alsnog je beschikbaarh

ieders hulp is welkom. We zullen binnenkort ook het mailtje nog een keer opnieuw 

sturen, maar je mag ook zo reageren bij 
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Werkgroep Inrichting  
Op korte termijn gaan we besluiten nemen over de inrichting van ons verenigingsgebouw. 

Hier hebben we bij de opgave voor hulp niet echt naar gevraagd. Vandaar dat we je 

willen verzoeken op korte termijn via voorzitter@st-servaes.nl te reageren als je mee 

wilt praten en denken over de inrichting. Het gaat dan om kleurstellingen, 

sfeerinrichting e.d. Komende vrijdag staat al een avond gepland om langs een aantal 

locaties te gaan om ons te laten inspireren. Dus als je hier iets in wilt en kunt 

betekenen, meld je dan per omgaande!  

 

Werkgroep sponsoring  
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om het project ook financieel draagbaar te 

maken. Peter van Sleuwen, Willy van der Steyn, Frans Jacobs en Carel van Sleuwen 

hebben zich de afgelopen sterk gemaakt om een aantal aanvragen in elkaar te steken, 

waarbij we proberen ondersteuning uit fondsen te krijgen. 

Daarnaast wordt er bij aankoop of bestelling van materialen meteen onderhandeld. Dit 

levert al direct grote financiële voordelen op, waardoor we op andere gebieden wat 

andere keuzes kunnen maken. Daar wordt in korte tijd heel veel geld verdiend! 

 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 

 

 

Het ombouwen van een voormalige drukkerij naar een 

verenigingsgebouw 

 
Week 1 en 2 
Op zaterdag 6 juli is het eerste begin gemaakt. Er waren een paar kozijnen met deuren 

“geregeld”, die nog wel gedemonteerd moesten worden, maar daardoor niets kostten.  De 

steiger en trappen zijn klaargezet, zodat het werk kan beginnen.  
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Op maandagavond zijn we met een gorep klussers gaan kijken en hebben ter plekke 

besproken  wat we alvast konden gaan doen. De bouwmaterialen waren besteld en na wat 

voorbereidende werkzaamheden zijn we op woensdag 10 juli daadwerkelijk met de 

metamorfose begonnen.  
 

    
 
De nieuwe muur van de gang naar de repetitieruimte is al helemaal gemetseld, er zijn al een 

paar nieuwe kozijnen geplaatst en er is al een begin gemaakt met het verwijderen van 

overtollige stopcontacten, kabelgoot enz. Ook zijn er al een paar ruimtes helemaal 

leeggemaakt. Er zijn al plafonds verwijderd en ook al weer nieuwe platen gelegd. 
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