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19 april 2014 

 

 

 

Agenda - reminder 
25 april 2014   Lintjesregen       19.00 uur 
26 april 2014   Viering Koningsdag     09.30 uur 
    Aubade       10.15 uur 
27 april 2014   Slagwerkdag A-selectie Slagwerkgroep     
 

Voorwoord van de voorzitter 
Afgelopen zaterdag hadden we weer een mooie verenigingsdag. Ruim 40 
vrijwilligers waren actief om in acht routes het oud-ijzer binnen te halen. 
Het werd een gezellige dag, die we ’s middags tegen 18.00 uur afsloten. In 
deze Servaesnieuws een impressie met foto’s.  
  

  Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 

 
Oud ijzer actie weer goed verlopen 
Op zaterdag 12 april was het weer tijd voor de jaarlijkse oud-ijzer actie. Het oud-ijzer team had de 
actie dit jaar weer prima voorbereid. Onder aanvoering van Peter van Sleuwen, met hulp van 
bestuurslid Fred Verkuijlen en de oudijzercommissie en haar vaste medewerkers was alles gereedv 
oor een succesvolle actie. Vanuit de commissie opleidingen had Loes Vermeltfoort gezorgd voor het 
verspreiden van de flyers.  
 

  
 
Vanaf half 9 verzamelden we ons op de werf van Ploegmakers aan Laag Beugt. In acht routes gingen 
de vrijwilligers op stap. Met busjes en aanhangers, met tractoren en de platte kar…allerlei 
hulpmiddelen waren deze dag aangeboden om de actie te ondersteunen. Het weer werkte opnieuw 
goed mee, zodat het een heerlijke actieve werkdag werd. 
 
Tussendoor werd door ons facilitaire ploeg gezorgd voor een heerlijk natje en een droogje. Zo was er 
tussen de middag heerlijke soep, was er bij de koffie tussendoor een lekker chocoladesnack en was 



 2 

er op het einde van de dag gezorgd voor een drankje en een vette hap! Kortom de inwendige mens 
werd goed verzorgd. 
 

  
 
Hoewel het ijzer schaars leek te zijn dit jaar, werd er toch veel materiaal naar de werf gebracht. Met 
name het scheiden van de edelmetalen, wat een heel precies karwei is, levert onze actie de nodige 
financiële extra’s. Toen aan het einde van de dag ‘maar’ twee containers vol waren gestopt, was het 
raden van het juiste gewicht dit jaar meer dan ooit een spannend spel. Traditioneel mag iedereen die 
meehelpt het uiteindelijk gewicht aan ijzer raden en die gene die er het dichtst bij zit wint een 
slagroomtaart.  
 
Toen maandag het gewicht uiteindelijk bekend was bleek de winnaar van de slagroomtaart dit jaar 
Gerard van Schaijk te zijn. Juist ja, de kraanmachinist van Van Boxtel Groep, die ons elk jaar komt 
helpen met het vullen van de containers. Hij zat op minder dan 200 kilo van het uiteindelijke 
resultaat. Van harte proficiat! 
 

  
 
Iedereen opnieuw bedankt voor het ondersteunen van onze jaarlijkse actie. We hopen volgend jaar 
opnieuw op jullie te mogen rekenen!  

 
 

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

