17 januari 2016

Voorwoord van de voorzitter
Nog maar net in het nieuwe jaar volgt hier de tweede nieuwsbrief. Deze
week werden we in de vereniging opgeschrikt door het trieste nieuws bij
Erna en Erwin. Gisterochtend was ik op visite om de kaarten te
overhandigen, die we afgelopen donderdag hebben geschreven. Ik
ontmoette twee krachtige ouders en een bewonderenswaardige broer, die
onze steun de komende periode zeer goed kunnen gebruiken. Ook langs
deze weg heel veel sterkte.
In deze nieuwsbrief nieuws van het slagwerkfront, we kijken ook nog even terug naar het laatste
officiële optreden gisteren met Eric Swiggers en kijken even vooruit naar het échte afscheid komende
donderdag.
Met muzikale groet,
Lambert van der Ven,
voorzitter

Slagwerknieuws
Eerst maar even een correctie en een aanvulling. In de vorige nieuwsbrief stond onder het

stukje van de slagwerkgroep een foute vermelding. Rion Meulenbroek is niet vermeld voor
het behalen van zijn diploma Bouwstenen, kleine trom. Hij is geslaagd 24 oktober 2015. Rion
ook jij natuurlijk gefeliciteerd namens harmonie St. Servaes.
Verder bestaat de C selectie van de slagwerkgroep uit Marit Hoevenaars, Rion Meulenbroek
en Thijs Pouwels. Thijs speelt hiernaast ook nog eens in de B selectie sinds mei 2014.
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Geslaagden
Zaterdag 9 januari zijn Nikki en Mirte Vos geslaagd voor hun slagwerkdiploma’s. Mirte heeft haar A
diploma behaald en Nikky heeft haar B diploma behaald. Beide dames Vos gefeliciteerd.

Gestopt
In januari kwam er een afmelding van Patrick Jacobs. Patrick heeft zondag 10 januari jl. zijn laatste
concert gespeeld. Patrick die binnenkort samen met Angela gezinsuitbreiding verwacht gaat in zijn
huidige woonplaats Berlicum spelen bij TOG. Patrick dank je wel voor jouw inzet de afgelopen 23 jaar
en veel succes bij TOG. Graag zien wij jou bij een van onze concerten.

Nieuws van de selectiecommissie
De selectiecommissie voor het voordragen van een nieuwe dirigent aan het bestuur van harmonie
Sint Servaes mag zich verheugen in veel belangstelling voor de vacature. Meer dan dertig brieven
heeft de commissie onlangs mogen beoordelen. Binnenkort vinden er gesprekken plaats met vijf
kandidaten. Dat ziet er veelbelovend uit. We wachten het vervolg af.

Afscheid Eric Swiggers
Komende donderdag 21 januari is het dan zover. We gaan officieel afscheid nemen van onze dirigent
Eric Swiggers. Vanaf 20.00 uur is er een reguliere repetitie voor het harmonieorkest. Rond 21.00 uur
zal er eerst in de Klinkerij een woord van dank worden gesproken door onze voorzitter Lambert van
der Ven. Aansluitend is er gelegenheid om informeel afscheid van Eric te nemen in de Pater Noster.
Hier kan op kosten van de harmonie worden nagepraat en zal er een knabbeltje worden verzorgd.
We hopen dat velen van jullie komende donderdag aanwezig zijn bij de laatste repetitie en ook
andere (ere)-leden zijn deze avond natuurlijk van harte welkom om aanwezig te zijn.
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Kennismakingsviering communicatie – laatste directie Eric Swiggers
Op zaterdag 16 januari jl. had het harmonieorkest de jaarlijkse viering met de kennismaking van de
communicantjes. Dit jaar was het een bijzondere viering, omdat we voor het eerst geen teeravond
achter deze dienst hielden. In de algemene ledenvergadering vorig jaar is besloten een nieuw
initiatief te onderzoeken met een jaarlijkse barbecue in juni. Dit jaar staat deze avond op zaterdag 18
juni gepland. We hopen dat jullie met velen zullen inschrijven!

Deze dienst was ook het laatste officiële optreden van onze dirigent Eric Swiggers.
In de viering werden 28 communicantjes voorgesteld en speelden we met het orkest vijf nummers. In
de opening werd Yellow Mountains van Jacob de Haan gespeeld, waarna tussen de lezingen Sorry
van Kiteman ten gehore werd gebracht met Arian Deckers op de bugel als solist.
Bij het klaarmaken van de tafel speelde het harmonieorkest Tommorow van Jan van Kraeydonck,
gevolgd door Adiemus van Karl Jenkins tijdens de communie.
De viering werd besloten met een fragment uit de film Frozen van
Stephen Bulla.
Aan het
einde van de
dienst werd
een speciaal
applaus
gevraagd
voor onze
scheidende
dirigent. Een
klaterend
applaus
klonk in de
goed
gevulde Sint
Servatiuskerk.

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

Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl
Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.

3

