
 1 

 

 

 
19 juni 2016 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
In de afgelopen weken hadden we een tweetal activiteiten, waar we even 
met elkaar op terugkijken. Op zondag 12 juni waren we aanwezig bij de 
Seniorensportdag in Loosbroek. Helaas viel die activiteit letterlijk in het 
water.  
Op zondag 18 juni hadden we de eerste editie van de barbecue. Dit werd 
een groot succes. Dit gaan we volgend jaar zeker weer herhalen. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.  
 
Met muzikale groet,   Lambert van der Ven,  voorzitter  
 

Seniorendag….van de regen in de drup 
Op zondag 12 juni jl. waren we aanwezig bij de 
Seniorensportdag in Loosbroek. Daar kwam ruim 
700 ouderen bij elkaar op op het hoofdveld van 
WHV met elkaar te sporten.  Er waren zelfs 
deelnemers uit Limburg en Gelderland, die het 
veelal Brabantse deelnemersveld completeerden. 
 
Direct na de middagpauze waren we genodigd om 
het defilé mee te openen. We waren met een 
mooi groot korps naar Loosbroek afgereisd. 
Ongeveer 45 muzikanten waren aanwezig om het 
grote defilé vooraf te gaan. Helaas gooide het 
regenweer roet in het eten. Toen er even later 
ook onweerswolken boven Loosbroek kwamen 
moesten we helaas besluit om rechtsomkeer te 
maken. 
We konden niet deelnemen aan het defilé.  
 
Iedereen heel erg bedankt die naar Loosbroek 
waren gekomen om mee te komen spelen. Er 
waren een aantal debutanten in ons korps, die nu 
niet konden meespelen. Jammer, maar helaas.  
Een volgende keer beter!  
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Binnenkort verwijzing naar De Muziekfabriek 
Binnenkort hangen er bordjes met een verwijzing naar de Muziekfabriek op de lantaarnpalen. Binnen 
het gemeentelijk beleid is het mogelijk om verwijsbordjes te maken naar je locatie. De aanrijdroute 
mag maar vanuit één kant zijn, vandaar dat we bij de verwijsborden van de Abdij van Berne komen 
hangen. Zeker voor externe bezoekers is dit heel prettig, maar ook voor de herkenbaarheid van onze 
locatie bij onze eigen inwoners is het fijn dat we deze borden krijgen. 
 
 

 
 

 
Barbecuefeest een geslaagde activiteit 
Op zaterdag 18 juni hielden we voor het eerst onze Barbecue-avond. Op voorstel van de Algemene 
Ledenvergadering hebben we besloten de Teeravond en de Laatste Repetitie als ‘feestmomenten’ te 
bundelen in een nieuwe activiteit, die we konden organiseren in onze eigen Muziekfabriek: De 
Barbecue. 
 

 
 
En zo was de feestcommissie bestaande uit Fred Verkuijlen en Loes Vermeltfoort al enkele maanden 
in de weer om een mooie activiteit op te zetten. Mensen van de beheercommissie kwamen mee 
ondersteunen om alles gezellig in te richten. En zo kwamen vanaf kwart voor 7 de eerste gasten aan 
om te genieten van een overheerlijke barbecue. Frank Manders had een speciale barbecue 
beschikbaar gesteld en chef-kok Maurice Bissels zorgde voor het ‘gebak’.  Bijna 80 leden en partners 
genoten van het lekkers en bleven daarna tot het middennachtelijke uur om met elkaar de avond 
door te brengen. 
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Uit de vele reacties bleek het een geslaagde activiteit, die zeker voor herhaling vatbaar is. Het 
bestuur heeft hier inmiddels al over doorgedacht en de activiteit voor volgend jaar in september 
gepland. Hiermee hoopt het bestuur op een grotere opkomst, omdat de junimaand al erg vol is met 
activiteiten. We hebben gekozen voor een vaste dag en wel de eerste zaterdag als het schooljaar 
voor het basisonderwijs begonnen is. Voor volgend jaar is de barbecue daarom gepland op zaterdag 
2 september 2017. Noteer deze alvast in je agenda. 

 

  
 

  
 

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.               

http://www.st-servaes.nl/
mailto:ven.lambert@hetnet.nl

