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23 januari 2014 

 

 

 

Agenda - reminder 
16 februari 2014  Voorspeelmiddag     
 

Voorwoord van de voorzitter 
Vanavond een voor de vereniging memorabele avond. We hielden onze 
laatste repetitieavond van het harmonieorkest in de Toren.  Bij aanvang 
van de repetitie sprak ik Jeroen en Mieke van den Broek toe en bedankt 
hen voor jarenlange gastvrijheid en betrokkenheid bij onze vereniging. In 
Jeroen en Mieke bedankte ik hun voorgangers voor meer dan een halve 
eeuw gastvrijheid voor onze vereniging. Ook langs deze weg woorden van 
waardering voor de belangenloze inzet voor onze vereniging. In deze nieuwsbrief een kleine 
beeldimpressie als dank!  

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 
 

Jeroen en Mieke bedankt 
Bij aanvang van de repetitie van het harmonieorkest vanavond sprak voorzitter Lambert van der Ven 
tot Jeroen en Mieke, die de afgelopen zestien jaar als gastheer onze vereniging ontvingen. Woorden 
van dankbaarheid, betrokkenheid, gastvrijheid en flexibiliteit gebruikte hij om de relatie tussen onze 
vereniging en de harmonie te typeren. Jeroen en Mieke werden terecht op ons  (kleine) podium 
geplaatst. Eerst wat onwennig, passend bij hun faciliterende rol, maar later genieten van de 
waardering vanuit de vereniging namen Mieke en Jeroen de cadeautjes in ontvangst.  
Mieke ontving uit handen van de voorzitter een mooi bloemstuk. Jeroen en Mieke samen kregen een 
cadeaubon voor een uitgebreide High Tea voor twee personen.   
 

   
 
Tot slot werd een speciale oorkonde overhandigd aan Jeroen. Als dank voor de betrokkenheid van 
alle uitbaters van de Toren, maar ook voor de gastvrijheid en behulpzaamheid van alle medewerkers 
tijdens repetities, maar ook bij andere activiteiten.  
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Lambert sprak de hoop uit nog regelmatig terug te mogen keren naar de Toren voor een klein 
concertje of een andere verenigingsactiviteit. Dit werd door het ondernemerspaar met instemming 
ontvangen.  
 

 
 
Hierna speelde het harmonieorkest nog een mooie mars als dank voor Jeroen en Mieke, waarna 
Jeroen het woord nam. Hij toonde begrip voor de stap van de vereniging om naar eigen onderkomen 
te gaan, maar gaf tegelijkertijd aan het jammer te vinden.  
 
Na deze bijzondere start van de avond werd de reguliere repetitie aangevangen.  
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Foto’s van H.Mis van Tweede Kerstdag, Teeravond of laatste Toren repetitie?? 

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

