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4 juni 2016 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
We staan aan de vooravond van een actieve periode in onze vereniging. 
Onlangs ontving je een nieuwe speelagenda, verzorgd door onze ‘tijdelijk’ 
secretaris Annemarie Deckers.  Onze secretaris Myrtille is inmiddels 
bevallen van een prachtige zoon.  
De komende weken staan de repetities in het teken van het concert met 
Pater Moeskroen op 25 juni in de Kersouwe en het zomeravondconcert op 
17 juli a.s.  
Komende zondag 12 juni openen we het seniorensportdag in Loosbroek met een defilé op het 
hoofdveld van WHV in Loosbroek. Verder info vind je in deze nieuwsbrief!  
Op 18 juni vindt onze barbecue en feestavond plaats. Hierbij moet ik een belangrijk deel van de 
avond verstek laten gaan vanwege het feest van mijn zwager en schoonzus, die 12,5 jaar getrouwd 
zijn. Dan hebben we het optreden met Pater Moeskroen op 25 juni en gaan we de eerste week van 
juli de deuren langs voor de jaarlijkse donateursactie, dit keer in nieuwe stijl.  
Op 2 en 3 juli a.s. is het jeugdkamp voor alle jeugdleden tot 16 jaar, terwijl op dinsdag 5 juli het 
terugkoppelmoment voor alle leden over de ideeën van de Algemene Ledenvergadering is gepland. 
Tot slot hebben we op zondag 17 juli ons zomeravondconcert.  
Kortom volop activiteit in onze bloeiende vereniging!  
 
Met muzikale groet,   Lambert van der Ven,  voorzitter  
 

Hidde Verhagen geboren! 
Op zaterdag 20 mei is onze secretaris Myrtille Verhagen – Timmers en haar man Wouter bevallen van 
een prachtige zoon Hidde. Samen met hun dochter Joni genieten ze samen van dit nieuwe wonder. 
Proficiat namens alle leden van harmonie Sint Servaes. 
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18 juni barbecue-avond in de 
Muziekfabriek 
In de algemene ledenvergadering vorig 
jaar is afgesproken dat we de teeravond 
en de laatste repetitie in een andere vorm 
willen gieten door een avondje samen 
door te brengen in de Muziekfabriek met 
een barbecue en drankjes.  
De feestcommissie heeft daarom op 
zaterdag 18 juni een groot feest op touw 
gezet, waarbij we hopen dat heel veel 
leden en hun partners hierbij aanwezig 
willen zijn. In de afgelopen periode zijn de 
uitnodigingen al verstuurd en worden de 
aanmeldingen per mail ontvangen bij Loes 
Vermeltfoort of op de inschrijflijst in de 
Muziekfabriek. 
 
Heb jij je nog niet aangemeld?? Dit kan 
alsnog via loesvermeltfoort@hotmail.com 
of op de intekenlijst in de Muziekfabriek. 
 

Donateursactie nieuwe stijl 
Ook dit jaar zal er, net zoals enkele jaren 
geleden, weer een donateursactie 
plaatsvinden. In de algemene 
ledenvergadering hebben we samen 
afgesproken hier de schouders onder te 
zetten, om de oh zo nodige inkomsten te 
behouden. Ook dit jaar is hier een 
donateurscommissie voor in het leven 
geroepen. Deze heeft vele malen samen 
gezeten om tot een oplossing te komen om voldoende inkomsten te behalen en hem zo in te richten 
dat vele van ons korps achter deze manier van de actie kunnen staan.  
 
Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om een week voor de daadwerkelijke donateusactie, een flyer bij 
iedereen in de brievenbus te deponeren (jeugdleden). Daarop leggen we uit wat wij als harmonie 
doen en waarom het geld zo hard nodig is. Aan deze flyer is een enveloppe bevestigd. Daarop 
kunnen mensen aangeven of ze onze harmonie willen steunen, en het geld dat zij willen doneren in 
de enveloppe doen. Wij hebben dit op een ludieke manier verzorgd door op deze enveloppe een 
grappige tekst te zetten over het bedrag wat men wil sponsoren. In de week van de donateursactie 
hoeven de leden alleen nog bij de mensen aan te bellen en de enveloppen op te halen. Daarbij delen 
zij een visitekaartje uit, welke tevens een uitnodiging is voor ons zomeravondconcert.  
 
Hopelijk kunnen wij weer allemaal op jullie steun rekenen om ook dit jaar de donateursactie weer 
een succes te laten zijn. 
 
Met hartelijk groet 
De Donateurscommissie.  
 

mailto:loesvermeltfoort@hotmail.com
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Serenade bij Sportdag Senioren in Loosbroek 
Op zondag 12 juni a.s. zijn we aanwezig bij een grote sportdag in Loosbroek, waarbij alle senioren uit 
de regio deelnemen. Op die dag komen zo’n 650 senioren bij elkaar om met elkaar te sporten een 
gezellige middag te beleven. 
Hier vindt met alle sporters als start van het evenement een defilé plaats. Dit defilé begint om 13.30 
uur. We steken drie keer het voetbalveld over en eindigen dan in de hoek van het veld, waar we het 
Wilhelmus ten gehoren brengen als officiële opening. 
Er is voor ons een speciale parkeerplaats ingericht, waar wij met onze muzikanten kunnen staan. We 
verzamelen vanaf 12.45 uur op die parkeerplaats nabij het sportpark van WHV. Uiterlijk 13.00 uur 
vertrekken we richting het veld om ons op te stellen.  
 
We merken in de inventarisatie dat we nog veel leden missen tijdens dit evenement. Gelet op de 
positie van onze vereniging in de gemeenschap, doe ik nogmaals aan eenieder de oproep om te 
kijken of men de agenda vrij kan maken om toch aan te sluiten bij dit evenement.  Een goede 
opkomst bij dit evenement, vertaalt zich ongetwijfeld in een hogere bijdrage bij de donateursactie en 
een grote betrokkenheid van de mensen bij onze concerten en evenementen. 
Informeer je sectiehoofd indien je écht niet aanwezig kunt zijn!  
 
In verband met het vervoer zou ik jullie willen vragen afspraken te maken over samen rijden. Leden 
die zelf niet over een auto beschikken kunnen afspraken maken met andere leden, zodat we zoveel 
mogelijk samen rijden.  
 

Bespreking opbrengsten algemene ledenvergadering 
Ben jij erbij??  
Op donderdag 24 maart in de Algemene Ledenvergadering hebben we met elkaar gesproken over 
speerpunten in het beleid van onze vereniging de komende jaren. Het bestuur heeft de opbrengsten 
van deze vergadering verwerkt in een document, waaruit nu de acties bepaald gaan worden. (een 
groepje rondom werving nieuwe leden is al gestart…..). 
Op dinsdag 5 juli a.s. willen we om 20.30 uur in de Muziekfabriek bij elkaar komen om de benodigde 
acties te bespreken. Houdt deze datum alvast vrij in je agenda. We hopen heel veel leden (ouders 
van leden zijn ook van harte welkom) te ontmoeten.  
Ben je deze avond aanwezig? Stuur dan even een berichtje naar voorzitter@st-servaes.nl , zodat we 
voor de organisatie ons goed kunnen voorbereiden. Alvast bedankt! 
 

Zomeravondconcert op Dinthers Kerkplein  
Op zondag 17 juli a.s. houden wij ons jaarlijkse Zomeravondconcert. Dit jaar hebben we het kerkplein 
van Dinther weer als plaats van handeling afgesproken. De weergoden zijn ons in de laatste vier 
edities van dit concert ongunstig gezind geweest. We hopen dit jaar op een mooie zomerse editie 
van dit evenement.  
Dit jaar heeft ons zomeravondconcert een speciaal tintje. Ons ere-lid Wim Smits viert deze editie zijn 
60-jarig muziekjubileum. Carel van Sleuwen en Peter van Sleuwen vieren hun 50 jarig 
muziekjubileum. Zij worden tijdens deze concerten in het zonnetje gezet. 
 
 

Bezoek onze website www.st-servaes.nl voor meer informatie en  

foto’s van alle activiteiten! 

 

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

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.               
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