
 1 

 
10 januari 2016 

 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
Allereerst wil ik u allen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 
toewensen. We hebben het muziekjaar 2016 vanochtend afgetrapt met 
het nieuwjaarsconcert, samen met popkoor Enjoy. Het werd een 
memorabel concert, waarin Eric Swiggers de laatste keer in de 
Muziekfabriek ons orkest dirigeerde. Een staande ovatie van zowel de 
muzikanten als het publiek vielen hem ten deel. En terecht! 
Deze week ontvangen jullie een nieuwe speelagenda voor 2016. Vriendelijk verzoek om alle data 
goed na te kijken en goed te noteren. Ook zeker voor de ouders / verzorgers van onze jeugdleden in 
de opstap en opleidingsorkesten een verzoek om met name goed te kijken naar de concertdata. 
Muziekmaken is net als spelen in een team. Als er een ‘wedstrijd’ is kan niemand gemist worden. Dus 
probeer met alle andere activiteiten in het gezin rekening te houden met de planning van onze 
vereniging, zodat we op zoveel mogelijk momenten zo compleet mogelijk zijn. We rekenen op u, 
zoals we ook op onze muzikanten rekenen.  
  
Met muzikale groet,    
Lambert van der Ven,  
voorzitter  
 

Emoties tijdens geslaagd nieuwjaarsconcert 
Vanochtend hielden we, samen met popkoor Enjoy, een stemmig nieuwjaarsconcert in ons thuishonk 
de Muziekfabriek. Met dit concert werd het jaar op passende wijze geopend. Het werd een 
afwisselend concert met mooie bij de tijd van het jaar passende gedragen stukken en snelle up-
tempo nummers, die iedereen in beweging brachten. Ook werd het tijdens de Viking Dinther Proms 
opgevoerde Adiemus nog eens ten gehore gebracht, waarbij een mooi samenspel ontstond tussen de 
slagwerkgroep, het harmonieorkest en popkoor Enjoy met  Ellen Schouenberg als soliste. Arian 
Deckers soleerde nog eens op de bugel met het prachtige nummer Sorry van Kyteman, wat menig  
muzikant tot tranen roerde. Het concert werd passend afgesloten met Happy New Year! 
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Het concert had een bijzonder karakter vanwege het afscheid van onze bevlogen en zeer 
gewaardeerde dirigent Eric Swiggers. Voorzitter Lambert van der Ven sprak hem tijdens het concert 
toe met woorden van groot respect voor alles wat Eric Swiggers de afgelopen jaren voor onze 
vereniging heeft gedaan. Met veel inzet en betrokkenheid heeft Eric als een écht verenigingsmens 
geacteerd. Hij is zeer waardevol gebleken en heeft 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. Als dank overhandigde Lambert een 
Dintherse broeder aan Eric in de wetenschap dat het weliswaar geen blijvende herinnering is, maar 
dat met het eten van dit lokale lekkers de verbondenheid met Dinther en onze harmonie blijvend van 
binnen zit! 
 

 

 
 
Een lang en staande ovatie van zowel de muzikanten als het publiek viel de zichtbaar 
geëmotioneerde Eric ten deel, waarna de muzikanten het concert hervatten met regelmatig een 
traan in het gezicht en een brok in de keel.  

 
Het échte afscheid van Eric is op donderdag 21 januari a.s. tijdens zijn laatste repetitie. Alle leden van 
de vereniging zijn van harte welkom om vanaf 21.00 uur in de Muziekfabriek afscheid te nemen in de 
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Pater Noster. Tot die tijd is er nog een reguliere repetitie op 14 januari en de kennismakingsviering 
van de communicantjes komende zaterdag om 19.00 uur in de Sint Servatiuskerk.   
 
Tijdens ons nieuwjaarsconcert speelde Tonn van de Veerdonk met de B-selectie en de A-selectie. De 
twee orkesten hadden beiden veel jonge aanwas en dat is nodig ook. Nadat vorig jaar met Thomas 
van der Ven, Felix Raap en Sverre Blanken veel jeugd vertrok uit de A-selectie en het afgelopen jaar 
Linda Bissels moest afhaken en Steven Vos zijn vertrek aankondigde na de proms, was het vandaag 
de beurt aan Patrick Jacobs om zijn laatste optreden voor onze vereniging vorm te geven.  
Gelukkig is er veel nieuw en jong slagwerktalent aan het Servaesfront gekomen, zodat er vandaag 
twee mooie orkesten zorgden voor een strak optreden.  

 
Popkoor Enjoy, dat volgende week optreedt in Paradiso in Amsterdam, stond weer onder leiding van 
de inspirerende en gedragen directie van Henny van Houtum, die zijn motto Plezier en Kwaliteit weer 
zichtbaar in praktijk bracht. Het harmonieorkest genoot zichtbaar van de inspanningen die Henny 
deed om zijn popkoor te laten swingen. Het werd een mooi beweeglijk geheel. 

 
Na afloop van het concert was er gelegenheid om informeel met muzikanten na te praten en namen 
velen de gelegenheid te baat Eric Swiggers persoonlijk de hand te drukken De komende periode 
neemt Arian Deckers de directie van het harmonieorkest tijdelijk over. Hij legt vanaf 28 januari een 
aantal frisse en nieuwe nummers op de lessenaar, waarop we op zondag 3 april onze Vrienden gaan 
verrassen met het Vriendenconcert. We hopen dat veel muzikanten de komende maanden aan Eric 
laten zien dat we hem enorm zullen missen, maar desondanks onze drive in zijn geest vasthouden. 
We rekenen op jullie allemaal. 
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Bezoek onze website www.st-servaes.nl Onze webmaster Peter van Sleuwen 

heeft de afgelopen periode weer veel foto’s toegevoegd van de optredens 

rondom Kerst en ook van de Promsconcerten in het weekend van 30 oktober jl. 

Zeer de moeite waard om nog eens terug te kijken! 

 

 
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

