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20 januari 2014 

 

 

 

Agenda - reminder 
21 januari 2014   Bestuursvergadering    20.00 uur 
23 januari 2014   Laatste repetitie in de Toren   20.00 uur 
16 februari 2014  Voorspeelmiddag     
 

Voorwoord van de voorzitter 
We kijken terug op een gezellige en geslaagde Teeravond.  Met een nieuwe 
opzet kwamen alle partijen aan hun trekken. De ouderen hadden meer 
gelegenheid met elkaar te praten, terwijl de actieve leden zich lieten 
gelden tijdens de Karaoke. We horen graag jullie reacties op deze opzet. 
Komende donderdag is er een speciaal moment. We hebben dan de laatste 
repetitieavond van het harmonieorkest in de Toren.  Op gepaste wijze 
zullen we hier aan het einde van de repetitie bij stilstaan. Jeroen en Mieke zijn dan genodigd. En dan 
gaan we komende zaterdag écht overhuizen. De muziekkast in de Toren wordt leeggemaakt en 
verhuisd naar de drukkerij. Hier hopen we morgenavond in de bestuursvergadering een nieuwe 
naam voor te kiezen uit de vele originele inzendingen.  

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 
 

Feedback teeravond  
De teeravond was dit jaar iets anders van opzet. Geen grote band, geen d.j., maar een gezellige 
karaoke-avond. Verderop in deze Servaesnieuws foto’s van dit evenement en natuurlijk ook op de 
site. Graag horen we jullie mening over deze avond. Stuur je feedback per mail naar Fred 
(faamverkuijlen@home.nl) of naar Loes (loesvermeltfoort@hotmail.com) Dank jullie wel. 
 

Overlijden dhr. Donkers Brabantse Bond  
Vandaag kregen we een rouwbericht van dhr. Gerard Donkers uit Veldhoven. Dhr. Donkers heeft de 
afgelopen jaren twee keer de jubilarissen toegesproken bij het kerkpleinconcert. Dhr. Donkers is na 
een kort ziekbed op 71-jarige leeftijd overleden. We zullen namens de vereniging een condoleance 
sturen.  
 

Terugblik teeravond 2014  
Afgelopen zaterdag beleefden we met elkaar een gezellige teeravond. De opkomst was opnieuw 
rond 90 personen. Een mooie opkomst, maar graag bereiken we nog veel meer leden op een 
dergelijke avond.  
We begonnen om 19.00 uur met een H. Mis, waarin we de presentatie van de nieuwe 
communicantjes opluisterden. Er werden vijf nummers ten gehore gebracht.  
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Vanaf half 9 was Zaal de Toren het toneel voor een gezellige feestavond. Tegen 21.00 uur begon het 
langzaam vol te lopen en zo tegen half 10 was iedereen aanwezig. Voorzitter Lambert van der Ven 
opende de avond. Dit jaar geen jubilarissen, dus lekker in een informele sfeer met elkaar kletsen en 
later op de avond zou er nog wat activiteit gevraagd worden. 
 

   
 
Vanaf kwart over 10 was de Karaoke-show geopend. Alle secties werden uitgenodigd hun bijdrage te 
leveren. Pastoor Joost Jansen beet het spits af met ‘Tulpen uit Amsterdam’. Na een wat aarzelend 
begin kwamen de tongen los. De klarinettensectie trad op, de hoornsectie was in Luv’, terwijl de 
slagwerkers met ‘The rivers of Babylon’ de toon zetten. Wim Smits zong over ‘Brandend Zand’, terwijl 
onze dirigent Eric Swiggers met zijn Jolanda een liefdesduet zong. Aan het eind van de avond kwam 
de onvermijdelijke ‘Vlieger’ van Hazes langs.  
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En zo ging het nog tot in de late uurtjes door…… 
 

   
met praten……                                                                  en zingen…… 
 

  
en praten…..                                                                      en nog meer zingen….. 
 

   
en swingen……                                                                 tot diep in de nacht. 
 

Meer foto’s van verenigingsactiviteiten zien?? 

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. 

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

