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17 januari 2013 

 

 

 

Agenda - reminder 
18 januari 2014   Teervond H. Mis    19.00 uur 
18 januari 2014   Teeravond Feestavond in de Toren  20.30 uur 
21 januari 2014   Bestuursvergadering    20.00 uur 
16 februari 2014  Voorspeelmiddag     
 

Voorwoord van de voorzitter 
Allereerst wil ik jullie alsnog de allerbeste wensen van 2014 toewensen. 
Het nieuwe jaar is ondertussen ruim twee weken oud, de eerste repetities 
zijn al geweest en we richten ons op de verhuizing van het harmonie-
orkest naar ons nieuwe onderkomen. Veelleden hebben gebruik gemaakt 
van het inzenden van een nieuwe naamvoor ons verenigingsgebouw. Het 
bestuur zal deze naam komende week kiezen en bekend maken. Ook zijn 
er veel inzendingen voor de diverse ruimten in ons gebouw. Op donderdag 30 januari gaat het 
harmonieorkest starten in de oude drukkerij van de Abdij van Berne.  
Hierna gaat de focus snel op de pronkzitting, want in de week voor Carnaval verzorgen we met het 
harmonieorkest de openingsact van de Pronkzitting. Lees hierover verderop in deze Servaesnieuws. 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 
 
Schoonmaakcommissie drukkerij gebouw 
Naar aanleiding van onze oproep enige tijd geleden hebben we een schoonmaakcommissie kunnen 
samenstellen. Onder leiding van Alice van Leur als lid van de beheercommissie gaan Jeannette van 
der Donk, Carla van Meurs, Marja Gabriëls, Annemarie Deckers, Rian Kuijpers, Inge Sperber, Anita 
Verkuijlen en Alice van Leur het gebouw schoonhouden. Als vaste reserves hebben zich gemeld 
Marianne van Beekveld en Peggie Peters. 
Dames, allemaal van harte bedankt voor jullie bereidheid! Bij deze roepen we alle leden op om deze 
dames zo min mogelijk werk te bezorgen. Want het schoonhouden van het gebouw doen we met z’n 
allen SAMEN.  
 
Nieuw kopieerapparaat 
Ons huidige kopieerapparaat is kapot. Een reparatie zou ons heel veel geld gaan kosten. Fijn dat 
Gerard Gabriëls ons te hulp wil schieten met een ander kopieerapparaat wat hij nog beschikbaar had 
voor de vereniging. Dank je wel hiervoor!  
 
Teeravond  
Komende zaterdag is onze traditionele teeravond. Dit jaar geen jubilarissen, dus de mogelijkheid de 
hele avond lekker door te gaan in een mooi strak tempo. Dit jaar is de opzet wat anders dan normaal. 
De Heilige Mis om 19.00 uur is weer met de communicantjes in het kader van de presentatieviering. 
Om 20.30 uur breekt het feest los in de Toren. We hopen dat heel veel leden en hun partners van 16 
jaar en ouder aanwezig zullen zijn op deze gezellige avond. De uitnodiging staat achteraan deze 
Servaesnieuws. Wees welkom! 
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Harmonieorkest doet mee aan pronkzitting 
Enkele weken geleden zijn we door de organisatie van de jaarlijkse pronkzitting gevraagd deel te 
nemen aan de Pronkzitting. Dit jaar is Carnaval in Rock ’n Roll style en daarom kwamen ze bij ons uit 
omdat wij in het voorjaar van 2013 zo’n geweldig concert in Lunenburg hebben verzorgd. Daarbij wil 
de carnavalscommissie de harmonie graag een mooi podium bieden om de Openingsact met de 
Prinsonthulling van muziek te omlijsten. 
 
Vorige week donderdag hebben we bij de leden van het harmonieorkest gepeild hoe men hier 
tegenover staat. Het animo bleek direct al heel groot om dit samen tot een succes te maken. Na 
afloop van de repetitie heeft de muziekcommissie met de dirigenten Eric en Arian overlegd en is 
samen een plan gemaakt. Afgesproken is dat Arian de directie doet tijdens de optredens, omdat Eric 
vanwege verplichtingen elders op twee van de drie avonden verhinderd is. Onze technische eisen zijn 
door de organisatie van de pronkzitting overgenomen.  
 
Er is gekozen een viertal nummers te spelen, waarin een logische opbouw is gekozen. Er zijn vier 
nummers uit het repertoire van maart 2013, welke we met de huidige bezetting goed voor het 
voetlicht kunnen brengen. Om het orkest meer kracht bij te zetten zijn een aantal gastmuzikanten en 
een gastzanger gezocht. Na een druk regelweekendje hebben we René Habraken (zang), Ton van de 
Veerdonk (drums), Peer van Vrede (basgitaar) en Rico van Hoorn (sologitaar) bereid gevonden met 
ons mee te doen. Met de toezegging van dit combo en de technische toezeggingen hebben we 
ingestemd met deelname aan de pronkzitting 2014. 
 
De komende weken zal in de repetities gewerkt worden aan de openingsact van de pronkzitting. Er 
wordt gekozen voor een halve repetitie reguliere stukken en een halve repetitie Rock ’n 
Rollnummers. Verdere details gaan betrokken leden later horen.  

 
Vooralsnog is het van belang de 
harmoniemuzikanten de eerder aangegeven 
data blokkeren in de agenda’s. Op 
donderdag 20 februari a.s. is de soundcheck 
en generale repetitie, in principe tijdens 
onze reguliere repetitietijd. Op vrijdag 21, 
zaterdag 22 en maandag 24 februari a.s. zijn 
er zittingsavonden. Ons optreden staat op 
vrijdag en zaterdag tussen 20.00 en 20.30 
uur gepland, op maandag tussen 19.00 en 
19.30 uur.  
 
Op de vrijdag of de zaterdag willen we 

proberen een verenigingsavond te organiseren, door met alle deelnemers en eventueel partners 
tijdens de gehele zittingsavond aanwezig te zijn. Op de andere avonden kun je na het optreden weg 
voor eventuele andere afspraken. 
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We gaan er samen een leuke openingsact van maken! 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.st-servaes.nl/
mailto:ven.lambert@hetnet.nl

