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20 februari 2016 

 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
Aan de vooravond van onze jaarlijkse Voorspeelmiddag sturen we u deze 
Nieuwsbrief. Carnaval is net achter de rug, de proefrepetities voor de 
nieuwe dirigent voor het harmonieorkest zijn juist begonnen en we 
bereiden ons voor op het concert “Friends for live” van zondag 3 april a.s., 
waarin het harmonieorkest en de A-selectie van de slagwerkgroep een 
concert zullen verzorgen speciaal voor Vrienden van Harmonie Sint Servaes 
en andere begunstigers. Maar eerst heet ik u namens de opleidingscommissie van harte welkom bij 
de Voorspeelmiddag van morgenmiddag, zondag 21 februari a.s. 
 
Met muzikale groet,    
Lambert van der Ven,  
voorzitter  
 

Algemene Leden Vergadering 24 maart 
Op donderdag 24 maart is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Dit jaar is 
het een bijzondere ALV omdat we met alle leden én de ouders/verzorgers van kinderen jonger dan 
16 jaar willen spreken over de toekomst van de vereniging. Daarbij kan niemand gemist worden! De 
komende week ontvang je de agenda van de ALV.  
De vergadering begint om 21.00 uur in de Muziekfabriek en duurt tot 22.30 uur. Daarna kan er nog 
wat gedronken worden in de Pater Noster om de ideeën uit de vergadering verder te bespreken.  
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Gezocht… taartenbakkers 
We hebben het idee om tijdens het concert “Friends for 
live” op zondag 3 april een taartenbuffet te presenteren. 
Daarvoor doen we een beroep aan alle hobby- en 
beroepsbakkers onder ons om een taart te bakken en deze 
kosteloos ter beschikking te stellen, zodat ons publiek bij de 
koffie een keuze kan maken uit het taartenbuffet tegen 
betaling. 
Wie het leuk lijkt om een taart te bakken kan zich opgeven 
bij Els Verdonk via lverdonk@ziggo.nl 
 
De muziekcommissie 

 
 

Zaterdag 9 april a.s. oud-ijzer actie! 
Houd je agenda alvast vrij….de sectiehoofden zullen je binnenkort 

benaderen om mee te helpen. 
 
Slagwerknieuws 
Jan Meulemans is sinds een aantal weken aangesloten bij de A selectie van de slagwerkgroep. Jan is 
de vader van Ton Meulemans, Ton is sinds oktober 2015 volwaardig lid van de A selectie. 
Voor de meeste is Jan de grote onbekende van het slagwerkgezelschap. Jan is 49 jaar en is 
woonachtig in Veghel sinds 7 jaar is hij iedere week te vinden op de repetitie met zijn zoon. 
 
Jan zijn beste vriend, Ton Lunenburg heeft zijn zoon een zevental jaren geleden meegenomen voor 
een proefles bij Tonn van de Veerdonk. Deze proefles is "kleine" Ton zoals ze zelf altijd zeggen goed 
bevallen. Vervolgens heeft Ton zich via Martje aangemeld als lid van de Harmonie. Omdat ik altijd 
mee naar de lessen, de concerten maar ook de groepsrepetities ging kwam bij mij ook de passie voor 
slagwerk bovendrijven. Ik heb de stoute schoenen 
aangetrokken en ben twee jaar geleden ook lessen gaan 
volgen. Uiteindelijke heeft Tonn van de Veerdonk mijn 
overgehaald om mee te spelen met de A selectie, ik ben er 
tenslotte iedere week. 
Jan, namens bestuur en leden van de harmonie veel succes 
bij de slagwerkgroep. 
 

Dartpijltjes gezocht  
Wie heeft thuis nog dartpijltjes missen, die je toch niet 
gebruikt en misschien aan de vereniging wil schenken?? Je 
mag ze afgeven aan de bar in de Pater Noster. Alvast 
bedankt! 
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Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer 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

