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13 juli 2014 

 

 

 

Agenda - reminder 
21 augustus 2014  Eerste repetitie harmonieorkest   20.00 uur 
25 augustus 2014  Eerste repetitie B-selectie slagwerk   19.30 uur 
25 augustus 2014  Eerste repetitie A-selectieslagwerk   20.30 uur 
29 augustus 2014  Eerste repetitie opleidingsorkest   18.30 uur 
1 september 2014  Pasuur uniformen     19.30 uur 
5 september 2014  Ouderavond jeugdleden in De Muziekfabriek  18.45 uur 
11 september 2014  Generale repetitie Bevrijdingsconcert   20.00 uur 
Leden van opstap-orkest en C-selectie slagwerk krijgen persoonlijk bericht. 
 

Voorwoord van de voorzitter 
Afgelopen week beleefden we samen een zeer succesvol 
ZomerAvondConcert. Hoewel de weergoden ons niet gunstig gezind 
waren, maakten we er toch een prachtige avond van, waarbij we ons als 
vereniging zowel muzikaal als facilitair zeer goed profileerden. Verderop in 
dit Servaesnieuws een korte impressie.  
Afgelopen donderdag hadden we onze laatste repetitie. In de Paternoster 
werd het muziekseizoen nog eens nabesproken onder het genot van een drankje en hele lekkere 
hapjes. 
En nu eerst vakantie. Geniet allemaal van een periode van rust en extra ruimte. In de tweede helft 
van augustus pakken we het samen weer op, waarbij het concert “70 jaar Leven in vrijheid” al direct 
aandacht vraagt. Maar dat belooft al meteen een hoogtepuntje te worden. 
Allemaal een hele fijne vakantie. Wie thuisblijft geniet van de extra vrije tijd, wie op vakantie gaat 
veel plezier en behouden weer naar huis en voor wie gewoon werkt is er na het werk hopelijk heel 
veel mooi weer. Tot eind augustus!  
 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 

 
 
Bestuursmededelingen 
Pasuur Uniformen  
Op maandagavond 1 september is er in de uniformenruimte van De Muziekfabriek een speciaal 
pasuur. Onze uniformcommissie in de personen van Francien Verkuijlen en Marja Gabriëls zijn vanaf 
19.30 uur aanwezig om pakken weer op maat te maken. Broeken, jasjes en hesjes kunnen worden 
omgeruild voor een beter passende maat. Indien nodig worden er bijbestellingen gemaakt.  
 
Muzikanten die nieuw zijn in het harmonieorkest kunnen in dat uur ook hun uniformen aan laten 
meten.  
 



 2 

Voor diverse leden is dit pasuur zeer nodig. Tijdens het ZomerAvondConcert is het uniformcommissie 
opgevallen dat diverse leden niet meer in hun outfit passen.  
 
Graag verwijzen we nogmaals naar de dresscode.  
Op straat: witte blouse – stropdas – zwarte broek – zwarte jas en hoofddeksel. 
Bij concert: witte blouse met lange mouw – strik – zwarte broek – gilet.  
In beide situatie dient het jasje/giletje gesloten te zijn tijdens het optreden en worden er zwarte 
schoenen gedragen.  
Graag aandacht hiervoor! 

 
Elin geboren 
Maike en Roy, van harte proficiat met de geboorte van jullie prachtige dochter Elin. En natuurlijk oma 
Carla en opa Toon ook van harte. Wat een geweldig nieuws! 
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Betsie Boeijen overleden 
In de afgelopen periode werden opgeschrikt door 
het overlijden van de vrouw van onze oud-dirigent 
Leo Boeijen. Namens de vereniging hebben wij 
onze condoleances overgebracht. Verschillende 
leden bezochten de avondwake op zondag 6 juli 
en/of de afscheidsviering op maandag 7 juli jl.  
 
Barmedewerkers 
Nu we in De Muziekfabriek soms evenementen 
organiseren is de beheercommissie op zoek gegaan 
naar medewerkers voor de bar. Onder onze eigen 
leden zijn al diverse leden actief, onlangs is een oproep 
gedaan voor extra barmedewerkers. Heb jij je nog niet 
gemeld en lijkt het je wel leuk om op maandag- of 
donderdagavond actief te zijn als medewerker, meld je 
dan bij Gerard Gabriëls via gerardenmarja@ziggo.nl  
 
Inmiddels heeft Gerard een mooi lijstje van medewerkers voor evenementen. Hetty van Sleuwen, Dia 
van Sleuwen, Danny Voets, Theo van Beekveld, Wim van der Steijn, Henriëtte Doorenbosch, Toon 
van Meurs, Kees Kuijpers, Wendy Wagenaar en Gerard Gabriëls bieden bij evenementen hun 
diensten aan.  Nog enkele mensen zullen nog gevraagd worden. Mooi om te zien dat deze mensen 
hun diensten vrijblijvend aanbieden. Dank je wel daarvoor! 
 

Kaartjes Bevrijdingsconcert  
Op donderdagavond 18 september a.s.  geeft Harmonie St. 
Servaes het concert “70 jaar leven in vrijheid” bij De 
Muziekfabriek. Meer informatie kun je 
vinden op www.bevrijdinghdl.nl  
Harmonieleden kunnen in de voorverkoop 2  
kaarten per lid bestellen. Kaarten kosten € 
7.50 per stuk. De voorverkoop loopt voor 
harmonieleden tot vrijdag 1 augustus 2014. 
Betaling bij het ophalen van de kaarten. 
Bestel nu je 2 kaarten via 
MBI@fioretticollege.nl ovv. naam, adres,               
emailadres en telefoonnummer. 
 
 

Geweldige indruk op gemeenschap bij ZomerAvondConcert 
Voor het derde jaar in successie was het weer de spelbreker bij het ZomerAvondConcert van onze 
harmonie. Dit jaar was het Kerkpleinconcert verplaatst naar de buitenruimte voor De Muziekfabriek, 
als openingsconcert van ons nieuwe verenigingsgebouw.  
Alle voorbereidingen voor een prachtig buitenconcert ten spijt gooiden de weergoden roet in het 
eten. ’s Middags beslisten we het concert binnen te verzorgen en dat bleek een hele goede keuze. 
Gedurende de avond trokken diverse regenbuien, sommige met heftige windstoten, over HaDee.  
 

mailto:gerardenmarja@ziggo.nl
http://www.bevrijdinghdl.nl/
mailto:MBI@fioretticollege.nl
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Doordat we nu een concert binnen verzorgden hadden we daarmee direct een goede generale 
repetitie voor het bevrijdingsconcert “70 jaar leven in vrijheid”, wat we op 18 september a.s. houden 
in De Muziekfabriek. 
 

   
 
De opening van het concert was voor het opleidingsorkest met het opstaporkest, afgewisseld met de 
C- en B- selectie van het slagwerk. Het werd een heel levendig eerste deel van het concert wat door 
bestuurslid opleiding Loes Vermeltfoort werd voorzien van de nodige toelichting. Snel werd duidelijk 
dat de jonge talenten van onze vereniging veel in hun mars hebben. Zeker toen ook nog het 
gelegenheidsconcert van het harmoniekamp aantrad, met enkele muzikanten die amper in 
groepsverband hebben gespeeld, bleek hoe mooi het is om samen muziek te maken. Met Tonn van 
de Veerdonk en Arian Deckers beschikt onze vereniging over twee instructeurs, die kennis hebben 
van het werken met jong talent.  
 

   
 

  
 
Het tweede deel van het concert werd geopend door het harmonieorkest met het opleidingsorkest 
samen, waarna de A-selectie van het slagwerk haar concert speelde. De Muziekfabriek was bij 
gelegenheid fraai aangekleed met mooie parasols en feestelijke en sfeervolle verlichting.  
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Aansluitend werkte het harmonieorkest haar programma af met een mix tussen sterke muzikale 
nummers met een voorproefje op het eerder genoemde bevrijdingsconcert. 
 

  
 
Als uitsmijter had het harmonieorkest samen met de A-selectie van de slagwerkgroep Played alive op 
het programma staan. Hiermee kwam een einde aan een zeer gevarieerd concert, waarmee de 
première in De Muziekfabriek prima verliep. Harmonie Sint Servaes heeft in haar uitwerking van De 
Muziekfabriek laten zien, dat de vereniging aan kracht en verbinding heeft gewonnen!  
 

Gezellige laatste repetitie besluit muziekseizoen 2013-2014  
Op donderdag 10 juli jl. werd het muziekjaar 2013-2014 afgesloten in de Paternoster. Het 
harmonieorkest had nog een repetitie van ruim een uur, waar de slagwerkers zondag hun 
muziekseizoen al afsloten met het concert. 
 

   
 
De laatste repetitie was dit jaar verzorgd door de beheercommissie samen met Loes Vermeltfoort 
van het bestuur. Gerard Gabriëls en Maurice Bissels verzorgden de heerlijke hapjes tussendoor. 
Voorzitter Lambert van der Ven sprak in zijn afsluitende woorden dank uit aan alle muzikanten, maar 
keek ook nog heel even terug naar de grote verdiensten dit jaar voor het ontwikkelen van De 
Muziekfabriek. Ook keek hij met een schuin oog alvast vooruit naar de Proms in 2015, die op vrijdag 
30 en zaterdag 31 oktober 2015 plaatvinden. Daarna werd iedereen een fijne vakantie toegewenst, 
waarna het nog lang gezellig druk was in de Paternoster. 
 

 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl  

voor meer foto’s van diverse 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

