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3 februari 2014 

 

 

 

Agenda - reminder 
16 februari 2014  Voorspeelmiddag 
20 februari 2014  Generale repetitie pronkzitting    20.30 uur 
21 februari 2014  Pronkzitting      19.49 uur 
22 februari 2014  Pronkzitting      19.49 uur 
24 februari 2014  Pronkzitting      18.49 uur 
 

Voorwoord van de voorzitter 
Afgelopen donderdag vond de eerste officiële repetitie van het 
harmonieorkestplaats in ons nieuwe verenigingsgebouw plaats.  Het werd 
meteen een fijne repetitie, waarbij de akoestiek al direct goed beviel. De 
taart van een gastvrije gulle gever smaakte ons goed, evenals het napraten 
na afloop van de repetitie in onze nieuwe verblijfsruimte. Binnenkort 
worden nieuwe stappen gezet in het verhuisproces. De 
opleidingsactiviteiten van het slagwerk gaan richting het verenigingsgebouw. Verder in deze 
Servaesnieuws nog een kleine oproep voor de HaDee kwis en een herhalingsverzoek om aan te 
melden voor (vrij)kaarten voor de pronkzitting van vrijdag 21 februari a.s. 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 
 

Opgeven voor Pronkzitting-avond (herhaling) 
Het harmonieorkest doet op 21, 22 en 24 februari a.s. mee met de pronkzittingen, zij verzorgen de 
openingsact (met prinsonthulling). Nu willen we op vrijdagavond de 21e met onze vereniging de hele 
pronkzitting blijven. Hiertoe krijgen we via de organisatie vrijkaarten voor de muzikanten van het 
harmonieorkest en kunnen partners tegen vergoeding ook aanwezig zijn. Meld je hiervoor uiterlijk 
woensdag 5 februari aan bij Els Verdonk via lverdonk@hetnet.nl , zodat we met z’n allen aan een 
grote tafel op gereserveerde plaatsen kunnen zitten.  

 
Harmonie in HaDee kwis 

Het zal jullie niet ontgaan zijn, maar eind maart vindt de eerste 
HaDee kwis plaats in ons dorp. Arian Deckers heeft het initiatief 
genomen ook een team namens onze vereniging in te schrijven. Wij 
juichen dit initiatief van harte toe. Het is de bedoeling dat we op 28 
maart a.s. met een kwisteam in ons nieuwe verenigingsonderkomen 
mee gaan kwissen. Hoewel diverse leden al elders onderdak hebben 
bij een concurrerend team, hebben wij er het volste vertrouwen in 
dat er een sterk harmonieteam kan deelnemen aan de HaDee kwis. 
Mocht je mee willen doen, meld je dan aan bij Arian Deckers via 
ariandeckers@home.nl  
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Eerste repetitie harmonieorkest 
Op donderdag 30 januari was het zover. We hadden onze eerste repetitie in het nieuwe 
verenigingsgebouw. Het was direct een fijn gevoel om zo in je eigen ruimte ook muzikaal aan het 
werk te zijn. Het werd een fijne repetitie, te meer daar de akoestiek al meteen goed beviel. De 
temperatuur was nog wel even aan de hoge kant, maar het zal nog even tijd vragen om de 
instellingen van de verwarmingen helemaal goed te krijgen. Met 25 graden waren de 

omstandigheden zeker niet winters.  
Aan het eind van de repetitie sprak vice-voorzitter Loes Vermeltfoort nog even bij gelegenheid van 
deze eerste keer en memoreerde aan de taart, welke deze ochtend aan het huisadres van de 
voorzitter werd bezorgd door een nog onbekend schenker.  
Hij heeft ons heerlijk gesmaakt! Heel hartelijk dank 
voor deze gastvrije geste, gulle gever!  

 
Komt jouw fotolijstje in ons 
verenigingsgebouw 
Heb jij nog tijd en inspiratie om een lijstje te 
zoeken en een oude foto op te duikelen van een 
van de optredens van de Proms, serenades, Tirol, 
rock 'n roll, teeravond enz enz!  
Er zijn nog enkele plaatsjes vrij in de fotogalerij. 
Voor vragen kun je terecht bij Ingrid van de Rijdt.  
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Doopdankviering  
Een ensemble van het 
opleidingsorkest heeft afgelopen 
zaterdag de doopdankviering in de 
Sint Servatiuskerk in Dinther 
opgeluisterd. Het ensemble stond 
onder leiding van onze jeugddirigent 
Arian Deckers. Dank je wel voor jullie 
inzet. Het heeft de viering tot een 
mooi geheel gemaakt. 
 

Jullie bartenders  
Enkele weken geleden stelden we 
jullie de beheercommissie van ons 
nieuwe verenigingsgebouw voor. 
Carel van Sleuwen, Alice van Leur, 
Gerard Gabriëls en Twan van 
Oirschot organiseren het beheer van 
ons nieuwe verenigingsgebouw.  
Daarnaast hebben we de dames van 
de schoonmaak aan jullie 
geïntroduceerd.  
 
Deze keer presenteren we jullie de bartenders van onze harmonie. Onder leiding van Gerard Gabriëls 
en Alice van Leur zijn naast de beheercommissie vooralsnog de volgende mensen achter de bar te 
vinden. Vanuit de spelende leden: Ellen Pouwels, Bart Pouwels, Marja Gabriëls, Arian Deckers, 
Annemarie Deckers, Carla van Meurs, Kim Donders, Martje van den Broek, Fred Verkuijlen en 
Hanneke van Schijndel. Als niet spelende leden zijn Lambert van der Ven, Toon van Meurs en Maartje 
Sperber al aangemeld voor de barcommissie. 
Lijkt jou ook leuk om de drankjes op de donderdagavond of straks op de maandagavond in te 
schenken, stuur dan een mailtje naar Gerard Gabriëls via gerardenmarjo@ziggo.nl Alle aanmeldingen 
zijn van harte welkom. 

 
 

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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