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29 januari 2014 

 

 

 

Agenda - reminder 
30 januari 2014   Eerste repetitie harmonieorkest in Drukkerij  20.00 uur 
16 februari 2014  Voorspeelmiddag 
20 februari 2014  Generale repetitie pronkzitting    20.30 uur 
21 februari 2014  Pronkzitting      19.49 uur 
22 februari 2014  Pronkzitting      19.49 uur 
24 februari 2014  Pronkzitting      18.49 uur 
 

Voorwoord van de voorzitter 
In deze Servaesnieuws aandacht voor een memorabel moment afgelopen 
zaterdag: het tekenen van de officiële stukken met de abdij in de persoon 
van Abt Denis Hendrickx. Daarnaast is er nog volop activiteit in en om de 
drukkerij om alles verder in orde te krijgen. We blijven ook de komende 
periode nog op zoek naar hulp. Tot slot informeren we jullie nader over de 
Pronkzittingen en vragen we jullie te reageren op een aantal zaken.  De 
Algemene Ledenvergadering van 20 februari zal herplaatst worden naar maart. Hierover binnenkort 
meer. 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 
 

Hulp bij drukkerij 
In de afgelopen maanden is heel hard gewerkt om de Abdijdrukkerij om te bouwen tot een mooi 
verenigingsgebouw. We komen nu in een fase dat we een heel eind zijn. Toch blijft er de komende 
maanden nog voldoende om af te werken. Zo moet alle verlichting nog afgewerkt worden ‘buiten’ 
ons verenigingsdeel, moet de noodverlichting nog aangepast worden voor grote concerten, is er nog 
buitenwerk te verrichten. We blijven de komende weken op zaterdag en op dinsdag en 
woensdagavond nog volop aan het klussen.  
We vragen iedereen te blijven reageren op oproepen van onze projectleider Carel van Sleuwen 
(jezelf aanmelden mag altijd via cvsleuwen@ziggo.nl ). Daarnaast zijn we nog vooral op zoek naar 
mensen die met de elektriciteit kunnen helpen. Hier ligt nog veel werk, wat nu door een hele kleine 
club moet worden uitgevoerd. 
We streven ernaar alles eind maart HELEMAAL klaar te hebben. Mogen we op je rekenen??? 
 

Ondertekenen stukken Abdij 
Op zaterdag 25 januari jl. hebben we onze verhuisactiviteiten gehad. Alle materialen vanuit de Toren 
zijn die dag naar het Abdijgebouw verhuisd. Op die dag vond ook de officiële ondertekening van de 
stukken plaats. Secretaris Myrtille Verhagen en voorzitter Lambert van der Ven vertegenwoordigden 
onze vereniging bij Abt Denis Hendrickx.  Na een onderhoudend gesprek werden de stukken 
getekend. Met de ondertekening komt een duurzame samenwerking tot stand tussen de Abdij van 
Berne en harmonie Sint Servaes om voor een periode van tenminste tien jaar met elkaar samen te 
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werken. De sociaal maatschappelijke 
doelstelling van de Abdij van Berne 
en harmonie Sint Servaes kunnen 
elkaar in die periode versterken 
richting elkaar en de gemeenschap 
van Dinther en Heeswijk. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informatie over pronkzittingen 
Allereerst bedankt voor jullie enthousiasme. We gaan een spetterende openingsact verzorgen met 
een voltallig orkest. Super! 
Afgelopen donderdag hebben we voor de eerste keer de Rock & Roll nummers doorgespeeld. 
Aankomende repetitie komt het combo van 20.00 tot 21.00 uur mee repeteren in ons nieuwe 
clubhuis. Tijdens de Pronkzitting gaan we in big band opstelling optreden met bijpassende Rock &Roll 
kleding in de kleuren zwart/wit, dus leef je uit. 
We hebben afgelopen vrijdag overleg gehad met Stichting Carnaval en daaruit is de volgende 
informatie uit voort gekomen: 

- generale repetitie op donderdag 20 februari van 20.30 tot 22.00 uur in sporthal de Zaert ( 
20.15 uur aanwezig). Behalve de soundcheck, gaan we ook onze opkomst op het podium 
oefenen. 

- aanwezig vrijdag en zaterdag met de Pronkzittingen om uiterlijk 19.15 uur ( de zitting begint 
om 19.49 uur) 

- maandag 24 februari om 18.15 uur of in ieder geval zo snel mogelijk ( de zitting begint om 
18.49 uur) 

 
Verder hebben we een oproep aan jullie: 

- wie heeft GEEN lessenaarverlichting tot zijn beschikking of kan daar zelf niet aan komen? 
- we kunnen vrijkaarten krijgen voor de muzikanten voor vrijdag 21 februari, graag even 

doorgeven of je hier gebruik van wilt maken 
- graag vernemen we ook of je partner (tegen normaal tarief) gebruik wil maken van een 

kaartje (deze kan dan bij ons zitten aan tafel, zodat we één gezellige harmonietafel krijgen 
- graag beide antwoorden uiterlijk woensdag 5 februari doorgeven aan Els via mail 

lverdonk@hetnet.nl 
Let’s Rock. 
Els Verdonk 
Namens de muziekcommissie 
 

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. 
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