18 februari 2014

Agenda - reminder
20 februari 2014
21 februari 2014
22 februari 2014
24 februari 2014
6 maart 2014

Generale repetitie pronkzitting
Pronkzitting
Pronkzitting
Pronkzitting
Wel een normale repetitie harmonieorkest

20.30 uur
19.49 uur
19.49 uur
18.49 uur
20.00 uur

Voorwoord van de voorzitter
Afgelopen zondag vond de jaarlijkse voorspeelmiddag plaats. Helaas was er
dit jaar, geheel onterecht, minder publieke belangstelling voor deze
geweldige activiteit. Dank voor de dames van de organisatie. Voorts was er
vrijdag jl. een extraatje voor onze vereniging in financiële zin. De
jaarvergadering van de ondernemersvereniging beslootons € 750,00 toe te
kennen in het kader van de sociale handreiking. Een leuk opsteker
derhalve. Afgelopen week liet ons bestuurslid Fred Verkuijlen ons enorm schrikken. Een
hartprobleem maakte accuut ingrijpen noodzakelijk. We wensen Fred langs deze weg heel veel
beterschap.
En zo gaan we richting Carnaval. Komend weekend zijn de pronkzitting en dan gaan we richting het
grote Carnavalsfeest. Iedereen alvast veel voorpret.
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

Sociale handreiking van Ondernemersbelang HD
Afgelopen zaterdag
werden we in de
jaarvergadering van
Ondernemersbelang
HD blij verrast met
een waardecheque
van € 750 als
ondersteuning van ons
verbouwingsactiviteiten bij ons
eigen verenigingsgebouw. Voorzitter
Lambert van der Ven
nam de cheque uit
handen van voorzitter
Christan van Daal in
ontvangst in een
volgepakte zaal de
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Toren, waar alle lokale ondernemers bijeen waren. In zijn dankwoord bedankte hij natuurlijk de
jaarvergadering en de aanwezig leden voor dit mooie gebaar. Ook gaf hij aan de lokale ondernemers
zeer erkentelijk te zijn, die in korting of diensten om niet hun medewerking hebben gegeven aan het
project.
Tot slot memoreerde hij in zijn dankwoord aan de steun vanuit de ondernemingen bij grote
evenementen, zoals de Promsconcerten, die anders niet mogelijk zouden zijn.
Ook langs deze weg ONDERNEMERS VAN HADEE bedankt!

Harmonieuze middag in Cultureel Centrum
Harmonie Sint Servaes hield afgelopen zondag haar jaarlijkse voorspeelmiddag in het Cultureel
Centrum van Dinther. In een afwisselend muzikaal programma van ruim drie uur kwamen diverse
solisten, duetten, trio's en kwartetten langs met slagwerk, dwarsfluiten of saxofoon. Jong
harmonietalent toonde zo aan het publiek en een deskundig jury haar vorderingen van het afgelopen
jaar.

Susan van den Broek en Myrthe Manders scoorden het beste op de dwarsfluit en kwalificeerden zich
zo voor het Bernhezer solistenconcours op 18 mei a.s. in Nistelrode. Bart Pouwels behaalde hetzelfde
huzarenstukje bij het slagwerk en deed dit voor de tweede keer in successie. Lobke van der Zanden
en Peggie Peters kregen de wildcard en reizen in mei naar het Nesterlé-gebouw om het Bernhezer
kleinood te bemachtigen.

De jury werd dit jaar gevormd door Hans van de Moosdijk, Eric Swiggers en Arian Deckers. Zij
beoordeelden de optredens en leverden in hun rapportages bouwstenen voor de muzikale
ontwikkeling van de muzikale talenten van de harmonie. Loes Vermeltfoort kondigde alle optredens
aan. Aan het einde van de middag speelden eerst de C-selectie van het slagwerk, waarna het opstapen opleidingsorkest de middag besloten.

Oud ijzer ook tussentijds aanbieden
De oud ijzer commissie vraagt ons u te wijzen op de mogelijkheid om het ijzer tussentijds aan te
bieden bij Gerard Barten via 0413-291402. Het wordt dan z.s.m. bij u thuis opgehaald.
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Algemene ledenvergadering verplaatst
De algemene ledenvergadering van onze vereniging stond aanvankelijk gepland op donderdag 20
februari. Nu we de pronkzitting gaan ondersteunen met de openingsact is de algemene
ledenvergadering een maand opgeschoven naar 20 maart 2014, aanvang 21.00 uur. De ALV is
toegankelijk voor alle leden vanaf 16 jaar. Leden jonger dan 16 jaar mogen zich laten
vertegenwoordigen door hun ouders. Zij hebben per lid één stem.
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats aansluitend aan de repetitie van het harmonieorkest in
ons nieuwe gebouw. Dit jaar zal er vooral verantwoording worden afgelegd voor de bouwactiviteiten
en zal er gesproken worden over de beheersvorm van dit gebouw.
Daarnaast worden gangbare zaken als jaarverslag en financiën besproken en wordt de pluim over
2013 uitgereikt. Hiervoor zijn 13 nominaties binnen gekomen.
Tot slot zullen deze avond de namen bekend worden gemaakt van ons nieuwe verenigingsgebouw en
de diverse ruimten.
Houdt deze datum alvast in je agenda vrij.

Boerenbruidspaar Wim en Maria Smits

Op dinsdag 4 maart om 14.11 uur heeft tijdens het Carnaval een boerenbruiloft plaats in Laverhof.
Het bruidspaar is dit jaar ons lid Wim Smits en zijn vrouw Maria. Als harmonie zijn we deze middag
genodigd hierbij aanwezig te zijn.
We zullen hier niet muzikaal actief zijn, omdat onze muzikanten verspreid zitten door het regionale
carnavalsgebied. De Kornuiten hebben een optreden buiten het dorp.
Daarom lijkt het ons wel leuk om met een aantal leden, die dat aanspreekt naar de Boerenbruiloft te
gaan. Belangstellende om mee te gaan kunnen zich melden bij de voorzitter via voorzitter@stservaes.nl Het bestuur zorgt voor een financiële attentie voor de stichting ALS.

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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