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30 mei 2015 

 

 

Agenda - reminder 
12 juni 2015  Educatieve ochtend groepen 4 basisonderwijs   09.00 uur 
4 en 5 juli 2015  Jeugdkampweekend       
5 juli 2015  Afsluitend concert Jeugdkamp     ca. 11.30 uur 
12 juli 2015  Zomeravondconcert Abdijtuin     19.00 uur 
16 juli 2015  Laatste repetitie de Muziekfabriek    21.00 uur 
 

Voorwoord van de voorzitter 
Hierbij nieuwsbrief no. 10 van dit jaar. Met deze keer een terugblik op het 
slagwerkevenement op het Kasteel van afgelopen Tweede Pinksterdag. 
Verder enkele wetenswaardigheden uit de laatste bestuursvergadering. 
Iedereen een goede voorbereiding op het Zomeravondconcert op 12 juli 
a.s. en de jeugdactiviteiten van de komende maand! 
 
Met muzikale groet, 
Lambert van der Ven, voorzitter  
 

Slagwerk 'op stand' bij Kasteel Heeswijk 
 
Tijdens de Dag van het Kasteel, tweede Pinksterdag, speelde de slagwerkgroep van Harmonie St. 
Servaes uit Dinther bij het prachtige Kasteel Heeswijk. Het kasteel stond in het teken van de laatste 
Barones, waarbij rondleidingen en exposities waren ingericht rond dit thema. 
 
Daar waar de binnenplaats gevuld was met kraampjes en er plek was om op het terras een drankje te 
nuttigen, konden zij hun instrumentarium opstellen voor het publiek. Op de achtergrond kregen 
kinderen uitleg over de eeuwenoude schermsport, terwijl velen aan het genieten waren van een 
wandeling door de kasteeltuin of van een rondleiding in het kasteel. 
 

   
(fotograaf: René Hermens) 
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Vele bezoekers van het kasteel bleven wachten totdat ze klaar waren met opbouwen en begonnen 
met spelen. 
De C-selectie met de jongste slagwerkers beten het spits af en speelden enthousiast hun repertoire. 
Muziekstukken moesten door het weer met wasknijpers bij elkaar gehouden worden, maar zelfs als 
de wind een volgend muziekstuk wilde aandragen speelden de muzikanten gestaag door. 
Waarschijnlijk hadden ze deze niet eens meer nodig! 

     
(fotograaf: René Hermens) 

Waarna de B-selectie zich bij hun aansloten en een gezamenlijk nummer speelde, mocht de C-
selectie hun welverdiende applaus in ontvangst nemen en het stokje overdragen. 
De B-selectie volgde met swingende nummers, waarbij de voeten van de bezoekers op het terras 
lekker mee bewogen in het ritme. De A-selectie sloot deze middag af met een afwisselend repertoire 
van korte, snelle nummers tot concourswaardige muziekstukken. 
 
De Barones had deze muzikale invullen tijden de Dag van het Kasteel zeer gewaardeerd, waar zij 
vroeger vaak werd geëerd met opvoeringen. Dankzij het mooie weer, de vele toeschouwers en de 
prachtige ambiance was het een optreden 'op stand'. 

   
 
Beleid attentiecommissie  
In de laatste bestuursvergadering hebben we met elkaar gesproken over het beleid van de 
attentiecommissie. We stoeiden als bestuur met het rond laten gaan van kaartjes in bijzondere 
situaties. In het verleden is gebleken dat dit soms tot vervelende situaties kan leiden. 
Het meest rigoureuze middel zou zijn het afschaffen van dergelijke activiteiten. Maar het bestuur 
staat op het standpunt dat het aandacht geven aan momenten van verdriet en vreugde bij leden of 
hun gezinnen, maar ook bij andere personen die op een bijzondere manier betrokken zijn bij de 
vereniging, juist de verbondenheid van leden en betrokkenheid van de vereniging symboliseert. 
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Enkele jaren geleden hebben we een apart protocol geschreven wat we inzetten bij het overlijden 
van een lid. Nu hebben we enkele afspraken vastgelegd rondom attenties, waarbij we ook een 
nadrukkelijk beroep doen op jullie als leden. Vanuit een vanzelfsprekende betrokkenheid van leden 
onderling kunnen jullie elkaar in allerlei situaties ondersteunen middels telefoontjes, berichtjes, 
kaartjes, bezoekjes e.d. Het bestuur doet een beroep op ALLE leden om in voorkomende gevallen het 
bestuur of de attentiecommissie te informeren.  
We rekenen op jullie medewerking. 
 
Verderop in deze Servaesnieuws vind je het volledige beleid. Mochten we in het verleden afspraken 
volgens deze lijst niet hebben uitgevoerd, dan bieden we hierbij alsnog onze excuses aan. We hopen 
met het vastleggen van dit beleid de kans op ‘fouten’ zoveel mogelijk te beperken. 

 
 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer foto’s en andere informatie. 

 
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
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Myrtille Verhagen-Timmers 
De Essenbrugh 13 

5473 PB  Heeswijk-Dinther 
T: 0413-301254 

M: 06-21633503 
I: www.st-servaes.nl 

E: secretaris@st-servaes.nl  

 

 

Beleid attentiecommissie Harmonie Sint Servaes 
 
Doelstelling:  
Het doel van de attentiecommissie is om bij bijzondere gebeurtenissen van leden 
attenties te verstrekken namens de vereniging. Het tonen van belangstelling als 
blijk van medeleven bij persoonlijke aangelegenheden  van leden (bijv. huwelijk, 
geboorte, overlijden) is belangrijk voor de onderlinge betrokkenheid van leden en 
draagt bij aan een goede sfeer binnen de vereniging.  

 
Taken:  

• Het versturen van kaarten, inclusief rondgang tijdens repetitie voor 

ondertekening van de kaarten.  

• Het afleggen van kraambezoeken in samenspraak met sectiehoofd van 

betreffende lid. Bij Peters Borduurwerken in Heeswijk dient een slabber met 

logo van de vereniging en naam van de baby besteld te worden.  

• Het afleggen van ziekenbezoeken in samenspraak met bestuur. 

• Het bezoeken van externe recepties/bijeenkomsten of ervoor zorgen dat een 

attentie wordt aangeboden door de bezoekers (veelal bestuursleden). Indien 

er geen vertegenwoordiging van de vereniging naar externe 

aangelegenheden kunnen gaan, zorgen voor een medeleven/felicitatie en 

schriftelijke afmelding.  

• Met het bestuur meedenken over een kleine attentie voor vrijwilligers (bijv. 

aan het einde van het jaar of met sinterklaas). 

 
Afsprakenlijst: 
Om willekeur te voorkomen is een afsprakenlijst gemaakt, waarbij vermeld staat 
wie waarvoor in aanmerking komt. In de volgende situaties verzorgen wij een 
attentie: 

 
Huisbezoek: 

• Als een lid vader/moeder is geworden. 

• Als een lid langdurig ziek is (als richtlijn minimaal 6 weken). 

• Als een lid komt te overlijden. Zie verder protocol afscheid bij overlijden. 

• Als een kind of partner van een lid komt te overlijden. Tevens afvaardiging 

bestuur bij afscheidsdienst(en). 

http://www.st-servaes.nl/
mailto:secretaris@st-servaes.nl
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Kaart sturen namens leden (rondgang tijdens repetitie):: 

• Als een lid vader/moeder is geworden. 

• Als een lid trouwt. 

• Als een lid langdurig ziek is (als richtlijn minimaal 6 weken) 

• Als een lid is opgenomen in een ziekenhuis (als richtlijn bij een minimum 

verblijf van minimaal 7 nachten) 

• Als een lid komt te overlijden  

• Als een kind of partner van een lid komt te overlijden. 

 
Kaart sturen namens bestuur: 

• Als een gezinslid van een lid komt te overlijden. 

• Bij twijfel beslist bestuur en gaat er eventueel een kaart namens het 

bestuur. 

 
Bestuurlijke borging: 
Namens het bestuur van Harmonie Sint Servaes heeft de secretaris zitting in de 
attentiecommissie.  

 
Samenwerking: 
De commissie doet haar uiterste best om zorgvuldig de afspraken na te komen. 
Toch kan het voorkomen dat zij niet op de hoogte zijn van alle bijzondere 
persoonlijke aangelegenheden van leden. Derhalve kan de commissie alleen goed 
functioneren als het bestuur en andere leden van de vereniging helpen door de  
commissie op de hoogte te brengen van een huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden, 
etc.  

    

 
Vastgesteld bestuur d.d. 19 mei 2015 
Myrtille Verhagen-Timmers 
Secretaris Harmonie Sint Servaes 
 


