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25 september 2015 

 

 

Agenda - reminder 
27 september 2015 Doorloopzondag Proms      10.00 uur 
8 oktober 2015  Ouderavond jeugdleden     19.00 uur 
18 oktober 2015 Doorloopzondag Proms      10.00 uur 
28 oktober 2015 Soundcheck Proms in de Zaert 
29 oktober 2015 Generale repetitie in de Zaert 
30 en 31 oktober 2015 Promsconcerten 
1 november 2015  Jong ontmoet Oud 
15 november 2015 Intocht Sinterklaas      12.45 uur 
 
 

Voorwoord van de voorzitter 
De eerste nieuwsbrief na de zomervakantie, maar ondertussen zijn de 
voorbereidingen voor het promsweekeinde in volle gang. De kaartverkoop 
is al lekker opgang gekomen en via de speciale Proms nieuwsbrieven zijn 
jullie op de hoogte gebracht van allerlei wetenswaardigheden voor dit 
bruisende weekend. 
 
Komende zondag is de eerste doorloopzondag en komen alle artiesten bij elkaar in de Muziekfabriek 
om het geheel door te spelen. Dat belooft een sfeervolle en muzikale activiteit te worden. Allemaal 
veel succes en plezier met de voorbereiding en nodig je familie, vrienden, buren, kennissen uit om op 
30 en 31 oktober mee te komen kijken naar dit prachtige evenement. Kaarten zijn te bestellen via 
http://st-servaes.nl/Proms1/kaarten.html  
 
Met muzikale groet, 
Lambert van der Ven, voorzitter  
 

Toegang familieleden eigen leden tot generale repetitie promsconcerten 
Op donderdag 29 oktober vindt de generale repetitie plaats van de promsconcerten. Voor die avond 
worden mensen met afstand tot een dergelijk evenement in de gelegenheid gesteld gratis aanwezig 
te zijn en deze fantastische avond mee te beleven. We hebben een uitnodiging gestuurd naar de 
bewoners van Laverhof, leden van de Zonnebloem, cliënten van Buro Lima en cliënten van Dichterbij 
in ons voedingsgebied. 
Op deze generale repetitieavond willen we ook kinderen tot 16 jaar van onze eigen leden toegang 
geven. Ze moeten wel begeleid worden door een volwassene.  
Daarnaast willen we leden jonger dan 16 jaar ook gelegenheid geven bij deze generale 
repetitieavond aanwezig te zijn. Zij zijn welkom met één begeleider. 
Tot slot willen we alle familieleden van EIGEN leden, die ouder zijn dan 80 jaar gelegenheid geven 
deze avond te bezoeken.  
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Wil je als lid gebruik maken van deze regeling stuur dan uiterlijk zondag 25 oktober even een 
berichtje naar voorzitter@st-servaes.nl  Vermeld daarin de naam/namen van de bezoekers en de 
begeleider. 
 

Babynieuws 
In onze vereniging hebben de afgelopen weken weer twee nieuwe muzikanten in spe het levenslicht 
gezien. 
Op maandag 31 augustus zijn Daniëlle Kanters  van Sleuwen en haar man Teun de trotse ouders 
geworden van hun zoon Jip. Mees is de grote broer van Jip. Proficiat! Ook Peter en Dia natuurlijk 
proficiat met hun jongste kleinzoon! 

 
Op dinsdag 1 september is Iris geboren. Iris is de zus van Fleur. De trotse ouders zijn Eefke van den 
Elzen – Broeren en haar man Ton. Ook jullie van harte proficiat. 
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Ouderavond jeugdleden 
Op donderdag 8 oktober houden we een informatieavond voor ouders/verzorgers van jeugdleden tot 
16 jaar. Als harmonie zijn we een vereniging met heel veel activiteiten met verschillende orkesten en 
commissies. Als nieuw lid, zeker als jeugdlid, is het soms best nog even zoeken hoe alles reilt en zeilt. 
Vandaar dat we een keer per jaar een informatiemoment organiseren om belangstellende 
ouders/verzorgers te informeren over onze vereniging.  
Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.  
 
Bestuurslid opleidingen Loes Vermeltfoort en voorzitter Lambert van der Ven zijn op donderdag 8 
oktober om 19.00 uur in De Muziekfabriek om u te ontvangen. U vindt De Muziekfabriek aan de 
Abdijstraat 53 in Heeswijk-Dinther. De bijeenkomst duurt tot ongeveer kwart voor 8.  
 

BHV’ers gezocht voor Promsconcerten - herhaling 
Tijdens de promsconcerten zijn een vijftiental mensen nodig die als BHV’er actief willen zijn. 
We zijn op zoek naar deelnemers of vrijwilligers, die tijdens het concert een BHV-vestje in 
hun directe omgeving hebben liggen, dat in geval van een calamiteit gebruikt kan worden. 
Het betreft allemaal BHV-taken in de ondersteuning (mensen begeleiden naar de uitgang, 
nooddeuren openen, op strategische plekken mensen doorgeleiden etc.).  
Wil jezelf beschikbaar stellen stuur dan een berichtje naar voorzitter@st-servaes.nl  of bel 
Lambert van der Ven 06-41397221.  
 

Sinterklaasintocht 
Het lijkt nog ver weg, maar op zondag 15 november a.s. wordt Sinterklaas ingehaald in 
HaDee. Harmonie Sint Servaes begeleidt de Sint op zijn intocht. We verzamelen om 12.45 
uur bij het Cultureel Centrum. Lopen naar Heeswijk naar het Willibrordcentrum, waar we de 
Sint en zijn gevolg oppikken. Vanaf 13.30 uur marcheren we naar Dinther, waar we op het 
plein afsluiten. We rekenen op iedereen tijdens dit voor de gemeenschap belangrijke 
moment. 
 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer foto’s en andere informatie. 

 
Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl 

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 
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