
Agenda - reminder 

24 december 2013   Opluistering Gezinsviering opleidingsorkest

26 december 2013   Opluistering H.Mis harmonieorkest

14 januari 2014   Receptie Wim en Narda Hermans 60 jr. huwelijk 14.00 

 

Voorwoord van de voorzitter

Hier weer een nieuwe Servaesnieuws met informatie over onze vereniging. 

Bij deze Servaesnieuws horen twee bijlagen. Een gaat over vragen die de 

beheercommissie aan jullie wil stellen. 

voor de nieuwe namen voor ons vereniginggebouw. 

alle leden, hun families en allen die hen dierbaar zijn heel fijne Kerstdagen 

wensen. We zien elkaar Tweede Kerstdag in de kerk of na afloop bij de 

worstenbroodjes in het Cultureel Centrum. 

 

Geen serenade bij Wim en Narda Hermans

Afgelopen week vertelde de voorzitter bij de repetities over het 60 jarig huwelijk van Wim en Narda 

Hermans op 14 januari 2014. Nu is gebleken dat Wim geen serenade wil, omdat het feestje heel 

klein wordt gevierd met de bewoners van Narda in Laverhof en da

maken. De familie heeft er nog alles aan geprobeerd, maar Wim staat erop dat er geen serenade 

komt. Wel vindt hij het heel fijn als er 

harmonieleden op bezoek komen. 

 

Daarom deze oproep: 

Wie vindt het fijn om op 14 januari a.s. van 14.00 

tot 17.00 uur mee op receptie te gaan namens de 

verenging. Enkele bestuursleden en leden van het 

oud-ijzerteam zullen gaan. Wie versterkt de groep 

om zo toch een mooi ‘gebaar’ naar dit mooie paar 

te maken? Meld je aan bij voorzitter@st

 

Teeravond op 18 januari a.s.  

Op zaterdag 18 januari is onze traditionele jaarlijkse 

teeravond. Dit jaar zal het feest in een heel nieuw 

jasje gaan. Wel is er zoals elk jaar de Heilige Mis om 

19.00 uur, samen met de aanstaande 

communicantjes, die hun kennismakingsviering 

hebben.  

Vanaf 20.30 uur breekt het feest los, met dit jaar 

een heel andere opzet. We hopen dat veel leden, 

met hun partner, naar de Toren komen. Iede
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Opluistering Gezinsviering opleidingsorkest 19.00 uur

Opluistering H.Mis harmonieorkest  10.30 uur

Receptie Wim en Narda Hermans 60 jr. huwelijk 14.00 

Voorwoord van de voorzitter 

Hier weer een nieuwe Servaesnieuws met informatie over onze vereniging. 

deze Servaesnieuws horen twee bijlagen. Een gaat over vragen die de 

beheercommissie aan jullie wil stellen. De tweede gaat over de prijsvraag 

voor de nieuwe namen voor ons vereniginggebouw. Langs deze weg wil ik 

hun families en allen die hen dierbaar zijn heel fijne Kerstdagen 

We zien elkaar Tweede Kerstdag in de kerk of na afloop bij de 

Cultureel Centrum.  

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

Geen serenade bij Wim en Narda Hermans 

Afgelopen week vertelde de voorzitter bij de repetities over het 60 jarig huwelijk van Wim en Narda 

Hermans op 14 januari 2014. Nu is gebleken dat Wim geen serenade wil, omdat het feestje heel 

klein wordt gevierd met de bewoners van Narda in Laverhof en dat ze het niet te groot willen 

maken. De familie heeft er nog alles aan geprobeerd, maar Wim staat erop dat er geen serenade 

komt. Wel vindt hij het heel fijn als er 

harmonieleden op bezoek komen.  

Wie vindt het fijn om op 14 januari a.s. van 14.00 

tot 17.00 uur mee op receptie te gaan namens de 

verenging. Enkele bestuursleden en leden van het 

ijzerteam zullen gaan. Wie versterkt de groep 

om zo toch een mooi ‘gebaar’ naar dit mooie paar 

voorzitter@st-servaes.nl  

Op zaterdag 18 januari is onze traditionele jaarlijkse 

. Dit jaar zal het feest in een heel nieuw 

lk jaar de Heilige Mis om 

19.00 uur, samen met de aanstaande 

communicantjes, die hun kennismakingsviering 

Vanaf 20.30 uur breekt het feest los, met dit jaar 

een heel andere opzet. We hopen dat veel leden, 

met hun partner, naar de Toren komen. Iedereen 
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22 december 2013 

 

 

 

19.00 uur 

10.30 uur 

Receptie Wim en Narda Hermans 60 jr. huwelijk 14.00 – 17.00 uur 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 

Afgelopen week vertelde de voorzitter bij de repetities over het 60 jarig huwelijk van Wim en Narda 

Hermans op 14 januari 2014. Nu is gebleken dat Wim geen serenade wil, omdat het feestje heel 

t ze het niet te groot willen 

maken. De familie heeft er nog alles aan geprobeerd, maar Wim staat erop dat er geen serenade 
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vanaf 16 jaar en ouder is welkom. 

Zie verderop de uitnodiging die onze feestcommissie in de personen van Fred Verkuijlen en Loes 

Vermeltfoort hebben samengesteld.  

 

Beheercommissie aan het werk 

Gelijktijdig met deze Servaesnieuws wordt een bericht van de beheercommissie verzonden. 

Afgelopen maand is de beheercommissie voor het abdijgebouw samengesteld. Vier personen 

hebben zitting in deze commissie te weten Gerard Gabriëls, Alic e van Leur, Twan van Oirschot en 

Carel van Sleuwen.  Zij hebben inmiddels onderlinge taken verdeeld. Alice en Gerard zullen zich 

meer bezig houden met de horeca en de bar. Carel en Twan meer met gebouw.  

 

Nu de beheercommissie aan het werk is en het werk zover is gevorderd kunnen we gaan nadenken 

over een verhuizing naar de drukkerij. Zoals het er nu naar uitziet zullen we vanaf donderdag 30 

januari a.s. wekelijks in de nieuwe locatie repeteren met het harmonieorkest. Zaterdag 25 januari is 

dan als verhuisdag gepland. Op de zaterdagen 11 en 18 januari staat de schoonmaak gepland. We 

zijn voor die dagen op zoek naar heel veel leden, die dat mee willen ondersteunen. Als je één van 

die twee zaterdagen je vrij kunt maken om ons te ondersteunen, meld je dan aan bij Carel van 

Sleuwen via cvsleuwen@ziggo.nl  

 

  
 

Nieuwe naamwedstrijd  

Nu we langzaam naar ons nieuwe gebouw gaan zijn we op zoek naar een mooi naam voor ons 

nieuwe verenigingsgebouw. Het moet een pakkende naam zijn die de aanduidingen tot nog toe 

(Heeswijk, Abdij van Berne, drukkerij en nieuw verenigingsgebouw) met één kernachtige naam kan 

vervangen.  

Naast een naam voor het verenigingsgebouw zoeken we ook een paar namen voor enkele ruimten 

in het nieuwe gebouw. In de bijlage vind je verder toelichting. Stuur je inzending uiterlijk dinsdag 7 

januari a.s. naar onze secretaris.  

 

Meer foto’s van verenigingsactiviteiten zien?? 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl  

 
Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl 

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 
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