28 december 2015

Voorwoord van de voorzitter
Op de valreep van 2015 nog even wat laatste berichtjes. Een korte
terugblik op de bijdrage aan twee kerstmissen van het jeugdorkest op
vrijdag 24 december en het harmonieorkest op Tweede Kerstdag.
Voorts een korte update van de sollicitatiecommissie voor onze nieuwe
dirigent van het harmonieorkest. Allen een fijne, veilige jaarwisseling en
tot in het nieuwe jaar!
Met muzikale groet,
Lambert van der Ven
voorzitter

Jeugdorkest open kerstnacht in Sint Servatiuskerk Dinther
Het jeugdorkest van harmonie Sint Servaes onder leiding van Arian Deckers heeft de gezinsviering op
de kerstavond 24 december opgeluisterd in de Sint Servatiuskerk in Dinther.
Het kerstspel wat werd gespeeld werd op een sfeervolle wijze ondersteund met de stemmige
klanken van ons orkest.

Onverwacht einde optreden Tweede Kerstdag
Het harmonieorkest onder leiding van Eric Swiggers speelde Tweede Kerstdag bij gelegenheid van
Kerstmis in de Sint Servatiuskerk. Het werd een mooi stemmig optreden, wat traditioneel leek te
eindigen met White Christmas.
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Ere-voorzitter Gerard Barten nam het dirigeerstokje ter hand, nadat hij de aanwezigen had bericht
over het naderende afscheid van dirigent Eric Swiggers. Een “Lang zal hij leve!” klonk voor de
zichtbaar verraste dirigent.
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Even leek het erop dat de selectiecommissie voor een nieuwe dirigent al klaar was met haar werk…
Na afloop werd er nog even nagepraat in het Cultureel Centrum onder het genot van een kopje koffie
en een worstenbroodje.

Update selectieprocedure nieuwe dirigent
Zoals jullie al hebben kunnen lezen in voorgaande brieven, gaat onze dirigent Eric Swiggers ons
verlaten. We moeten dus op zoek naar een nieuwe dirigent! Hiervoor is een selectiecommissie
samengesteld, waar eenieder zich voor had aan kunnen melden. Vanuit het bestuur hebben Mandy
Verhoeven en Loes Vermeltfoort zitting in de commissie en vanuit het korps Stephanie Boeijen, Arian
Deckers, Hettie Smulders en Paul Verhoeven.
De commissie is op de achtergrond al druk bezig geweest. Zo is bijvoorbeeld de advertentie
opgesteld en is er onderzocht via welke media er het beste geadverteerd kan worden. Op dit
moment staat de vacature uit en wachten wij tot 8 januari de reacties af. Vervolgens zal er in de
commissie overlegd worden wie er uitgenodigd gaat worden voor een eerste gesprek. Nog even
afwachten dus.
Mocht je nog gegadigden weten: de vacature staat o.a. op onze website www.st-servaes.nl en op
onze eigen Facebookpagina. Nodig hem/haar dan ook gerust uit om hier eens naar te kijken.
Motivatie/CV kan vervolgens gestuurd worden naar penningmeester@st-servaes.nl.
Zodra we jullie meer kunnen vertellen, horen jullie uiteraard van ons!

Pluim 2015 - reminder
Het jaar 2015 nadert zijn einde, altijd een goed moment om ons te
bezinnen over wie de Pluim over dit jaar heeft verdiend. Welk lid heeft
dit jaar bijzondere verdiensten voor de vereniging gehad? Wie zetten we
tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, dit jaar op
24 maart a.s., extra in het zonnetje.
Nominaties kunnen als vanouds weer ingediend worden bij de voorzitter
vanuit de leden uiterlijk 15 februari 2016. Stuur je nominatie voorzien
van een toelichting naar voorzitter@st-servaes.nl Het bestuur zal in haar
vergadering een besluit nemen.
Wie treedt in de voetsporen van het illustere rijtje: 2007 oud-ijzerteam,
2008 Jan Nelissen, 2009 Arian Deckers, 2010 Martje van den Broek, 2011
Willy van Langen, 2012 Peter van Sleuwen, 2013 Carel van Sleuwen, 2014
Tiny Deckers ???
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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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