13 augustus 2006

Bestuursmededelingen
Europees Schutters Treffen 2006
Op zondag 27 augustus a.s. hebben wij ons
eerste openbare optreden met Harmonie
Sint Servaes. En dat wordt meteen een
groots optreden, waar we het beste van
onszelf kunnen laten zien!
Van 25 tot en met 27 augustus a.s. vindt
het Europees Schutters Treffen 2006
plaats in Bernheze. Het kasteel van
Heeswijk is drie dagen lang het centrum
van Europese gilden-cultuur, wat een groot
spektakel beloofd te gaan worden. Op de
website www.est2006.nl is heel veel
informatie over deze dagen te vinden.
Hoogtepunt van de EST2006 is de optocht
op zondag 27 augustus a.s. . Een kleurrijke
lange stoet van gilden uit o.a. Nederland,
België, Duitsland, Polen en Frankrijk trekt
vanaf het startterrein op de hoek van de
Fokkershoek bij de familie Rakhorst, door
het centrum van Heeswijk en Dinther
terug naar het feestterrein tegenover het
Kasteel van Heeswijk.
Wij, met Harmonie Sint-Servaes, gaan
meelopen in die optocht en leveren daar
onze muzikale bijdrage. Na de optocht is
er nog een slotceremonie waar wij het
Wilhelmus en het Europese Volkslied gaan
spelen.

We verzamelen om 16.30 uur op Kameren
2a bij de familie Korsten. Vanwege de
optocht, die al vanaf half 1 bezig is, is er
vanuit het dorp de volgende route
geadviseerd. Vanaf de Abdijstraat,
Meerstraat, Muggenhoek of Lariestraat,
vervolgens via de Herpersteeg naar de
Fokkershoek, langs transportbedrijf
Blommers naar Kameren. Zodra je op
Kameren komt, staat aan de rechterkant
(iets terug in) het vrijstaande huis van de
familie Korsten. Hier is een af te sluiten
ruimte voor onze koffers.
Vanaf familie Korsten gaan we met het
hele korps naar de opstelterrein op de
hoek van de Fokkershoek bij de familie
Rakhorst (op het kaartje veld G).
We vertrekken om 17.00 uur bij het
opstelterrein en lopen dan vervolgens door
de Veldstraat, Zijlstraat, Hertog
Janstraat, Plein 1969, Hoofdstraat en
Gouverneursweg terug naar het
feestterrein veld C. De loopafstand van de
totale optocht is 3,9 km. Aansluitend
(eigenlijk loopt de optocht gewoon door) is
het defilé voor de
1000 plaatsen tellende tribune met daarop
vele prominente gasten.
De ontbinding van de optocht is tenslotte
op terrein "A". Voor ons geldt
dat we al eerder op het tribuneterrein
kunt ontbinden omdat wij daar nog

een rol hebben tijdens de
sluitingsceremonie.

rekenen we op een afmelding via de
gebruikelijke weg.

Hieronder vind je een plattegrond van het
gehele gebeuren.

Afmelding Gessica Maas

Het is van belang dat we met een sterk
bezet korps aantreden om ons zo goed
mogelijk aan “Europa” te laten zien.
We rekenen op iedereen! Mocht je
onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan

Onlangs ontvingen wij een afmelding van
Gessica Maas als lid van onze harmonie.
We willen Gessiaca bedanken voor haar
inzet en haar succes wensen.
Zend kopij voor deze nieuwsbrief naar:
ven.lambert@hetnet.nl Deze kan in de
volgende nieuwsbrief worden opgenomen.

