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25 november 2015 

 

 

Agenda - reminder 
Op deze plek geen agenda reminders meer. Het bestuur heeft besloten alleen de speelagenda 
voortaan aan te reiken om geen misverstanden te laten ontstaan. In de speelagenda is de informatie 
te vinden over activiteiten van alle onderdelen van de vereniging. 
 
 

Voorwoord van de voorzitter 
De Viking Proms 2015 liggen inmiddels ruimschoots achter ons. We kijken 
terug op een geweldig evenement met een uitstraling op de vereniging die 
zijn weerga niet kent. De diverse commissies evalueren deze periode en 
begin december zal de stuurgroep een eindevaluatie houden en gaat het 
‘boek’ van de Viking Dinther Proms dicht. Wat blijven zijn de herinneringen 
aan twee fantastische concertdagen en een mooi slotfestijn op de zondag 
met alle diverse orkesten. Langs deze weg wil ik iedereen nogmaals heel hartelijk danken voor alle 
inzet, betrokkenheid, creativiteit en de enorme hoeveel werk die is verzet. Harmonie Sint Servaes 
heeft zich opnieuw getoond een hoogstand en uitstekend verzorgd evenement voor een groot 
publiek te kunnen organiseren. Tot een volgende keer?? Dat zal de toekomst laten zien. 
 
In deze nieuwsbrief door naar 
de realiteit. We vragen jullie 
inzet en betrokkenheid bij het 
werven van een nieuwe 
dirigent. Eric Swiggers heeft te 
kennen gegeven na 27 jaar het 
dirigeerstokje neer te willen 
leggen. Dat betekent dat wij op 
zoek gaan naar een nieuwe 
dirigent. Daarbij hebben we 
jullie hulp nodig. Lees hiervoor 
verder in deze nieuwsbrief. Eric 
neemt op zondag 10 november 
tijdens het nieuwjaarsconcert 
afscheid van het Dintherse 
publiek. Op donderdag 14 januari is er een speciale afscheidsrepetitie. Het tweede deel van de 
repetitie zal bestaan uit een informeel gedeelte met afscheid. Hier zijn natuurlijk ook de slagwerkers, 
die zich bij Eric betrokken voelen van harte bij uitgenodigd. 
 
Tot zover maar weer. 
 
Met muzikale groet, 
Lambert van der Ven, voorzitter  
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Een natte Sinterklaasoptocht  
Op zondag 15 november was harmonie Sint Servaes present om de Goedheiligman weer te 
begeleiden op zijn intocht in Heeswijk-Dinther. Dit jaar was de aankomst in Dinther, dus gingen we 
eerst met het korps richting Heeswijk om daar vanaf het kerkplei n te vertrekken. We volgden een 
route dwars door HaDee, die eindigde in een heel nat pak in de Torenstraat, waar Pluvius alle 
registers opentrok om onze muzikanten te trakteren op een natte herfstdouche.  
Vanuit het oranjecomité kregen we een compliment wat ik graag met jullie wil delen. Het 
oranjecomité gaf aan ons terug dat we als harmonieorkest ons prima aanpasten aan het tempo van 
de Sint en begrip hadden voor de vele momenten, waarop Sint uit zijn wagentje stapte om de 
kinderen te ontmoeten. Dat mag ook wel eens gezegd worden. 
Het bestuur bedankt alle actieve muzikanten voor de inzet en betrokkenheid. Verder is afgesproken 
na te denken over het inzetten van muziekpieten in ons korps in de toekomst. Hierover zullen we een 
besluit nemen. 

 

Werving nieuwe dirigent 
Op donderdag 12 november heeft Eric in de repetitie aangegeven te stoppen als dirigent bij onze 
vereniging. Verderop in deze nieuwsbrief hebben we nogmaals de inhoudelijke mail afgedrukt, die 
we eerder naar alle leden hebben verstuurd.  
 
In de bestuursvergadering van vorige week zijn we aan de slag gegaan met het inrichten van een 
selectieprocedure. We hebben onze stukken van 2007 erbij gepakt en deze volstaan prima voor een 
nieuwe procedure. We willen jullie vragen aan te geven wat jullie in een nieuwe dirigent voor 
eigenschappen hopen te treffen, daarmee zullen we de profielschets actualiseren. 
 



 3 

Geef belangrijke eigenschappen, die je graag ziet bij onze nieuwe 
dirigent, per mail door aan de selectiecommissie via 
penningmeester@st-servaes.nl  

 
Verder nodigen we je uit namen door te geven aan de sollicitatiecommissie, mocht je een geschikte 
kandidaat voor ons harmonieorkest kennen. Ook vanuit het bestuur hebben we de scouting van 
dirigenten ter hand genomen. 
 

Ken je een inspirerend en bevlogen dirigent, mail zijn/haar naam per 
mail door aan de selectiecommissie via penningmeester@st-servaes.nl  

 
Aan de hand van o.a. de sollicitatiebrieven vindt een eerste selectie plaats van mogelijk nieuwe 
dirigenten. De selectie vindt plaats door de selectiecommissie, waarin zitting hebben een delegatie 
van leden van het harmonieorkest en het bestuur. Vanuit het bestuur hebben Loes Vermeltfoort en 
Mandy Verhoeven zitting in de commissie. 
Vanuit de leden zijn we op zoek naar drie leden. Een lid tot 30 jaar, een lid tussen de 30 en 50 jaar en 
tot slot een lid ouder dan 50 jaar.  
 

Heb je belangstelling om in de selectiecommissie te gaan, meld je dan 
voor 1 december a.s. aan via penningmeester@st-servaes.nl  

 
 
Binnenkort gaat de selectiecommissie de procedure verder ontwerpen. In de tijdsplanning streven 
we ernaar op 1 april 2016 een nieuwe dirigent te benoemen.  

 
Profielschets nieuwe dirigent 
 

Taakstelling dirigent: 

- Het leiding geven aan repetities en concerten. Naast de reguliere wekelijkse 

repetities dient rekening gehouden te worden met beschikbaar zijn bij en flexibele 

omgang met extra tijdsbesteding bij voorbereiding voor bijzondere optredens b.v. 

concours, concerten. 

- Taakstelling in het begeleiden van opleidingen van nieuwe leerlingen (nader te 

definiëren.) 

- Regulier overleg met bestuur, dirigenten van andere orkesten in onze vereniging en 

de muziekcommissie 

 

Te stellen eisen aan de dirigent: 

- Leeftijdsindictie 30 – 45 jaar 

- Is een verenigingsmens en stelt plezier in het muziek maken voorop. 

- Kan goed omgaan met jong en oud, heeft goede contactuele en sociale vaardigheden. 

- Heeft geduld, humor en het vermogen mensen muzikaal te stimuleren en te 

motiveren. 

- Heeft het vermogen om het harmonie –orkest, rekening houdend met de 

mogelijkheden van de leden, op het gewenste niveau te leiden 

- Heeft hiertoe een voltooide conservatorium opleiding en goede repertoirekennis  

- Heeft arrangerend en componerend vermogen en inbreng op vlak van entertainment 

-  Kan per 1 april 2016 of zo spoedig mogelijk daarna beginnen. 

 
 

mailto:penningmeester@st-servaes.nl
mailto:penningmeester@st-servaes.nl
mailto:penningmeester@st-servaes.nl
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Eric Swiggers legt het directiestokje neer 
Na afloop van de wekelijkse repetitie  van het harmonieorkest van 12 november jl. heeft Eric 
Swiggers medegedeeld dat hij het bestuur onlangs heeft aangegeven zijn loopbaan als dirigent van 
het harmonieorkest te willen beëindigen. Eric heeft zich de afgelopen jaren op velerlei terreinen 
doorontwikkeld en wil graag een nieuwe weg inslaan. Na 27 jaar onafgebroken actief te zijn geweest 
als dirigent bij een groot aantal  orkesten kiest hij ervoor helemaal te stoppen met dirigeren. 
Gelukkig is Eric niet verloren voor de muziek in het algemeen en de harmonie- en fanfaremuziek in 
het bijzonder. Eric gaat zich enerzijds toeleggen op zijn werk in de ICT-wereld, waarin hij de 
afgelopen vier jaren met veel compassie zich middels een HBO opleiding heeft bekwaamd. Anderzijds 
wil hij graag weer zelf actief muziek gaan maken. Verder wil hij zijn specifieke expertise op het gebied 
van Promsconcerten verder gaan uitnutten door zich in te gaan zetten als regisseur, adviseur en 
muzikant bij dergelijke evenementen. Eric hecht er waarde aan te melden dat zijn voorgenomen 
vertrek niets met het harmonieorkest van Dinther of de mensen bij het harmonieorkest te maken 
heeft. Hij kijkt met zeer veel plezier terug naar de 7,5 jaar bij onze harmonie en beschouwt de Viking 
Dinther Proms als zijn beste Promsconcert ooit.  
 
Het bestuur van harmonie Sint Servaes heeft groot respect voor alles wat Eric de afgelopen jaren in 
onze vereniging heeft gedaan. Zijn inzet en betrokkenheid bij onze vereniging, waarin hij als een écht 
verenigingsmens heeft geacteerd, zijn zeer waardevol gebleken en hebben het imago van onze 
vereniging als geheel, de betrokkenheid van muzikanten in het bijzonder en de uitstraling op de 
gemeenschap van Dinther en haar regio belangrijk in een positieve richting geholpen. Wij waarderen 
de openheid en oprechtheid, waarin hij zijn keuze om te stoppen heeft gemotiveerd en kijken met 
dankbaarheid terug op de achterliggende periode en de periode die nog gaat komen. 

 
Muzikaal het nieuwe jaar in: Nieuwjaarsconcert 10 januari 2016 
Op zondag 10 januari 2016 zullen wij feestelijk het nieuwe jaar inluiden met een nieuwjaarsconcert in 
De Muziekfabriek. Alles wat goed is, komt die ochtend bij elkaar: de gelukwensen voor het nieuwe 
jaar, een feestelijke ambiance, een goede kop koffie/thee met familie, vrienden en bekenden, 
vrolijke en bekende muziek en de altijd weer indrukwekkende muzikale kwaliteiten van onze 
vereniging. Zowel het harmonieorkest als de A-selectie van de slagwerkgroep zullen laten horen wat 
zij in hun mars hebben. Maar dat is niet alles. Ook Popkoor Enjoy uit Vorstenbosch – bekend van 
onze promsconcerten – zal enkele nummers zingen. Zij zullen een greep uit hun eigen repertoire ten 
gehore brengen. Daarnaast zullen zij samen met het harmonieorkest enkele nummers uitvoeren.  Dit 
concert belooft een perfecte start van het nieuwe jaar te worden!  
 
Tijden 
Het concert begint om 11:00 uur. Wij vragen iedereen om om 10:30 uur bij De Muziekfabriek 
aanwezig te zijn.  
 
Kledingvoorschriften   
Evenals bij het concert met Karin Bloemen en de promsconcerten, vragen wij onze muzikanten voor 
dit concert zwarte, feestelijke kleding aan te trekken. We treden dus niet in onze uniformen op 
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Stemmen op de dorpenderby 

  
Ik ben zo vrij jullie te benaderen en te vragen je STEM UIT TE BRENGEN voor ons mooie dorp 
WAAROM ? dat licht ik graag even toe. 
Heeswijk-Dinther doet mee aan de Brabantse Dorpen Derby en heeft éen van de 9 finale 
plaatsen weten te behalen. Uiteraard willen wij op het podium eindigen en  
daarvoor hebben wij jouw stem hard nodig. 
  
Heeswijk Dinther heeft een rijk cultureel klimaat en spreekt de ambitie uit om hét culturele 
dorp van oostelijk Brabant te worden. Met veel culturele parels, binnen het dorp, is  
de organisatie van de Dorpen Derby de uitdaging aangegaan om deze met elkaar te 
verbinden. 
Onze slogan is dan ook: TROTS OP CULTUREEL HADEE ! 
  
 
Waarom in de finale?  Dit zei de jury over Heeswijk-Dinther:  
•Dit project creëert besef bij de inwoners dat ze met elkaar verantwoordelijk zijn voor de 
toekomst van het dorp.  
•Bijzonder is dat cultuur wordt ingezet als middel om de veranderingen, waar alle Brabantse 
dorpen mee te maken hebben, bespreekbaar te maken.  
•Speciaal is dat het thema literatuur een prominente rol heeft in dit project.  
•Het verbinden van de fysieke, mentale en culturele lijn getuigt van professionaliteit. 
•Tip van de jury: De plannen voor het Plein als middelpunt van het dorp spreken aan; werk 
in het vervolg dus naar het Plein toe en maak het project écht van het dorp! 
  
HOE Stemmen: 
Ga naar: www.brabant.nl/dorpenderby en stem op je favoriet.   
Vanuit hoofdmenu naar finalisten, kies (rechts in beeld) dorp “Heeswijk-Dinther”. Bij 
stemmen per mail moet de stem via mail nogmaals geactiveerd worden. 
(Let op: iedereen kan twee keer stemmen, zowel via de email als via facebook) en heb je 
meerdere mailadressen, geweldig, elke stem telt !! 
  
Like ons op facebook via https://apps.facebook.com/dorpenderbystemmen/  
  
Brabantse Dorpen Derby met Heeswijk-Dinther special op t.v.:  
Op 24 oktober, 14 november en 5 december om 19:00 uur op Omroep Brabant is Heeswijk-
Dinther te zien in de uitzendingen over de finalisten van de Brabantse Dorpen Derby.  

http://www.brabant.nl/dorpenderby
https://apps.facebook.com/dorpenderbystemmen/
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De Derby is een leefbaarheidswedstrijd van de provincie Noord-Brabant, met dit jaar als 
thema Cultuur. ZEG JA en maak ons hét culturele dorp van oostelijk Brabant ! 
  
Namens alle dorpsbewoners en cultuurfans, dank je wel. 
Organisatie Dorpen Derby Heeswijk-Dinther 
Ardith Manders. 

  

 
 

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. 

 

http://www.st-servaes.nl/
mailto:ven.lambert@hetnet.nl

