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18 augustus 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 vrijdag is onze secretaris Myrtille Verhagen – Timmers bevallen 
van een dochter Joni. Wat eerder dan verwacht werd zij op 15 augustus 
geboren. We wensen Myrtille en Wouter van harte proficiat en veel geluk 
met hun nieuwe spruit!  
De vakantie zit er weer bijna op. Deze en volgende week gaan de repetities 
weer beginnen. In de zomervakantie heeft de Muziekfabriek zich ook 
verdienstelijk gemaakt voor anderen. Zo heeft de Jeugd- en gezinswandelvierdaagse haar 
onderkomen in de Muziekfabriek gehad en zal ook deze week de Kindervakantieweek een dagdeel 
gebruik maken van onze accommodatie. Mooi om te merken hoe we zo in samenwerking met 
anderen De Muziekfabriek nog beter kunnen benutten. 
In de zomervakantie is inmiddels nog wat gewerkt in De Muziekfabriek. Naar aanleiding van ons 
laatste concert is besloten de muur bij de ingang via het Abdijgedeelte voor een stuk af te breken. Dit 
geeft zeker bij concerten optimaler mogelijkheden voor gebruik.  
 
Ik wil iedereen langs deze nogmaals bedanken voor de extra inzet tijdens de afscheidsvieringen van 
Harrie Smits en Twan Smits. In overleg met de beide families hebben we het In Memoriam geplaatst 
in de lokale weekbladen als een mooie gedachtenis aan onze twee leden in de gemeenschap van 
Dinther. U ziet een weergave hiervan verderop in deze Servaesnieuws. 
 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 

 
Stuurgroep Proms 2015 
Afgelopen week heeft de stuurgroep van de Proms 2015 haar 
eerste overleg van dit muziekjaar gehad. Het programma is in 
hoofdlijnen bekend, hoogste tijd om de diverse commissies in te gaan 
richten.  
Zo zal er een facilitaire commissie komen, er wordt een 
sponsorcommissie ingericht, een promscommissie zal deel uitmaken van de organisatie, de 
zondagmiddagcommissie wordt samengesteld en er zal een P.R.-commissie komen.  
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De voorzitters van de verschillende commissie zullen de komende maand contact opnemen met 
leden om deel te nemen aan een commissie. Eerst worden de leden, die bij het jubileumjaar 2010 
meewerkten, benaderd. Daarnaast hebben wij een shortlist gemaakt met leden die we graag willen 
betrekken. 
Als jij ook graag iets wil betekenen en je bent nog niet gevraagd, geef je dan op via voorzitter@st-
servaes.nl  Geef ook aan voor welke commissie je je wilt inzetten.  
 

In Memoriam…Harrie Smits 

 

mailto:voorzitter@st-servaes.nl
mailto:voorzitter@st-servaes.nl
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In Memoriam … Twan Smits 

 
 

Bedankje Miranda en Lisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

