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15 mei 2016 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
We bereiden ons als vereniging voor op het Lieverleefestival  op zaterdag 
25 juni a.s.  Verderop in deze nieuwsbrief informatie over dit festival.  
En ondertussen zijn er allerlei commissies actief aan het werk om zaken 
voor te bereiden. Zo wordt de feestavond met barbecue van zaterdag 18 
juni voorbereid door de feestcommissie. Die avond zijn we in de 
Muziekfabriek om informeel met elkaar te borrelen en lekker te eten met 
alle leden van onze vereniging die 16 jaar en ouder zijn.  
Verder is de jeugdkampcommissie aan het werk om er een mooi weekend voor onze jeugd van te 
maken. Dit weekend vindt 2 en 3 juli plaats.  
De financiële commissie is druk doende met het organiseren van de donateursactie. Deze heeft 
plaats van 2 tot en met 10 juni 2016, hierover hoor je zeer binnenkort meer.  
En natuurlijk wordt er ook gewerkt aan de voorbereidingen van het zomeravondconcert op zondag 
17 juli a.s. door het bestuur.  
En achter de schermen wordt door vele commissies weer volop gewerkt, maar graag wil ik er in mijn 
voorwoord nog één noemen. In de afgelopen weken is er weer volop gewerkt aan een aantal 
vrijwilligers die in de Muziekfabriek aan 
noodverlichting en verlichtingsbordjes voor de 
ontruiming heeft gewerkt. Carel, Karel en Huub: heel 
hartelijk dank! 
Kortom volop activiteit in onze bruisende vereniging! 
 
Met muzikale groet,   Lambert van der Ven,  
voorzitter  
 

Info Lieverleefestival 25 juni a.s. 
Beste leden van harmonie St Servaes en 
slagwerkgroep, 
Op zaterdag 25 juni is er in de Kersouwe het Lieverlee 
festival van Pater Moeskroen. Zoals Hugo Berends, 
manager van Pater Moeskroen donderdag vertelde 
tijdens de repetitie is het meer dan alleen Roodkapje 
en Hela Hola. Aanstekelijke folk, knallende 
feestnummers en meeslepende ballades; Pater 
Moeskroen brengt het met een karrenvracht aan 
instrumenten, hetgeen resulteert in het herkenbare 
Moeskroen-geluid. Om tot een succesvol optreden te 
komen is het belangrijk onderstaande informatie in je 
agenda te schrijven.  
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Dagen en tijden: 

 Donderdag 23 juni, 19.30 uur generale repetitie in de muziekfabriek  

 Zaterdag 25 juni, 16.00 uur tot 18.00 uur soundchecken, voor een maaltijd wordt gezorgd 
(soep/broodjes)  

 Zaterdag 25 juni 18.30 uur optreden met de Pater Moeskroen duurt 30 minuten 

 Zaterdag 25 juni 19.30 uur, na het opruimen van het podium heb je vrij entree tot het event  
Programma: 

1. Opening met SGW (schotse intentie / sonardrums) met uiteindelijk Coen Blokx die vannacht 
inzet 

2. Vannacht 
3. Roodkapje 
4. De eerste zeereis 
5. Hela Hola 
6. Dansen (met SWG die een samba speelt) 
7. Klezmer Karnival (uitzwaai nummer Pater Moeskroen) 

 
Kleding: 
Zwart Casual kleding, er is waarschijnlijk onvoldoende omkleedruimte dus wil je daar nog een blouse 
of T-shirt aantrekken houd daar rekening mee. 
Hopende jullie voldoende te hebben 
geïnformeerd, 
Huub, Maike, Adri en Maurice 
 

Volop activiteit in de Muziekfabriek 
De Muziekfabriek is het thuishonk van onze 
vereniging. In de laatsgehouden jaarvergadering 
bleek ook bij het onderdeel Huisvesting, dat 
velen hier heel blij mee zijn om een eigen 
onderkomen te hebben. Op vele momenten in de week is hier vanalles te doen. Van repetitie naar 
les; van commisieoverleg, naar interview voor de Mooi Bernheze Krant; van groepsrepetitie naar 
gezellig naborrelen in de Pater Noster.  
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Vrijwilligers gezocht Muziekkring Veghel 
De muziekkring Veghel zoekt vrijwilligers uit verenigingen uit de regio voor een tweetal activiteiten: 

o Deelname aan het bestuur van de Muziekkring Veghel. 
o Deelname aan de werkgroep/commissie voor het Jumbo Jeugd Muziek Festival , die de 

organisatie van het evenement in 2018 mee willen gaan oppakken. Het jeugd-evenement 
is 1x per 2 jaar.  

Mocht je belangstelling hebben voor één van deze taken neem dan contact op met één van onze 
bestuursleden. Ook wanneer je meer vragen hebt hierover of informatie wilt hebben. Je kunt je ook 
rechtstreeks melden bij de secretaris Monique van Vlerken via telefoonnummer 0499-423707 of 
secretariaat@muziekkringveghel.nl  Zie ook www.muziekkringveghel.nl  
 

 
Jumbo Muziekfestival 2016 

 
Het Jumbomuziekfestival is dit jaar weer het eerste weekend van november. Dit jaar vindt het 

festival plaats in juni. Zowel het harmonieorkest als de slagwerkgroep gaan dit jaar deelnemen. De 
slagwerkers spelen op zaterdag 5 november, het harmonieorkest op zondag 6 november.  

Wil iedereen hier alvast rekeningen mee houden? 
 

 
 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer informatie en  

foto’s van alle activiteiten! 

 

 
Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl 

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.               
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