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Ger Driessen, 50 jaar Harmonie St. Bavo
Als ik dat hoorde
had ik het ritme en
de melodie al snel
in mijn hoofd

Bestuur:
 Voorzitter
Richard Maessen

 Penningmeester
Ton Willems

 Secretaris
Jan Marell

Al in 1911 was de familie Driessen sterk verbonden met de harmonie. Vanaf die tijd werd
er al bij ons gerepeteerd. Toen ik begon op te groeien hoorde ik de drumband bij ons musiceren. Als ik dat dan hoorde had ik het ritme en de melodie al snel in mijn hoofd zitten en
begon ik op van alles te slaan om dit na te spelen. Een oudere broer zei tegen me “is dat
niks voor jou om bij de drumband te gaan?” En zo ben ik erbij gekomen. Op het moment
dat ik erbij kwam repeteerde de drumband in de kelder van het Trefcentrum met toen nog
de ingang aan de Pastorijstraat. De instructeur/tamboer-maitre was Harrie Leise. Namens
de harmonie zaten Jan Boumans en Balt Erens in het bestuur van de drumband. Zij regelden
alle zaken. Je begon toen te oefenen met slagen op het buffet met LLRR of LRL. Voor de
niet kenners L is Links en R is Rechts. Mensen uit de harmonie, die op zondagmorgen bij
ons repeteerden onder leiding van Jack Welzen uit Heer, kwamen geregeld naar ons luisteren. Maar ook al in die tijd waren er problemen met voldoende slagwerk. Zodoende heb
ik al snel geprobeerd de dikke trom te slaan. Op die manier ben ik begonnen bij de harmonie. In diezelfde periode zaten wij met de drumband bij het oude café pand van Vroemen te
repeteren. Whisky Four daar heb ik mijn eerste King drumstel gekocht. Door zelfstudie en
oefenen heb ik veel zelf geleerd. In 1968 ben ik begonnen bij het jongerenkoor. Zij repeteerden bij “Nirve”. Naderhand heb ik het jongerenkoor in Ransdaal nog uitgeholpen. De
pastoor kwam mij en het drumstel met de auto ophalen. In 1971 heeft mijn vader het café
aan mijn broer verkocht en zijn wij naar Beek verhuist waar we 15 jaar hebben gewoond.
Van daaruit ben ik bij een jongerenkoor in Geleen terecht gekomen. Toen is ook mijn eerste orkest ontstaan. Het heette de “Dee Duck Band /Union Five / Bleu Walkers / Red River
Band”. Toen 20 jaar lang het duo “Lambert en Ger” en daarna de “Limburger Gipfelsturmers” uit Nuth. Bij de harmonie heb ik heel wat dirigenten meegemaakt: Welzen/Wolfs/
Schobben/Welzen/Cober en André Seerden. André is al heel lang dirigent. Hij is bij ons grijs
geworden. Ook heb ik door de jaren heen meerdere voorzitters gezien: Cobben/Potgens/
van Hulten/Offermans/Drissen/Thijssens/van Hommerig en nu Richard Maessen. Richard
kreeg nog als klein mannetje samen met Remy Royen les van Willy Schobben bij Toon Zautsen in de werkplaats. Een van de mooiste tijden voor mij als drummer was met good old
Willy Schobben. Op zeker moment hadden wij bij een concert in Klimmen een van de laatste optredens van het Mijnorkest van de Oranje Nassau Mijnen van Heerlen gehoord. Wij
keken elkaar aan en hadden blijkbaar dezelfde gedachte over lichte muziek. Daar gingen ook
wij meer aandacht aan besteden. In een bepaald jaar hebben wij daardoor zelfs minstens 30
keer een optreden gehad. Het gevolg was dat wij wel vaker commentaar van de buurverenigingen kregen. Maar het eigenaardige was dat zo gauw onze bezetting groter werd en wij
zwaardere muziek gingen spelen de andere verenigingen begonnen met lichte muziek te
maken. Vanaf 1986 heb ik jarenlang in het bestuur van de harmonie gezeten. In die periode
is door Alex van Krevel, Dre Weusten en mijzelf geprobeerd samen weer de drumband her
op te richten. We zijn toen met de drumband van Vaesrade een samenwerkingsverband
aangegaan. Uit die tijd staan nu nog twee half diepe trommen in de kast. De eerste instructeur en opleider was Henk Martens. Wij repeteerden in de Bovenzaal van het trefcentrum.
Ook is de opleiding nog een tijdje bij mij thuis geweest. In 1991 heb ik mijn vrouw Joke leren kennen, waar ik in 1993 mee ben getrouwd. Zij heeft zeker 20 jaar bij de harmonie gespeeld, vooral de dikke trom en het klokkenspel. Op een gegeven moment ben ik met Joke
naar Schinveld verhuisd. Als wij dan gingen repeteren op donderdag reed ik met mijn auto
van Schinveld via Nuth naar Gulpen om daar een lid op te halen. Dan in Nuth repeteren en
na de repetitie dezelfde weg weer terugrijden. Dat waren meer dan 120 kilometers. Mooie
tijden, maar aan alles komt helaas een eind. We hebben ook vaker concerten in Hellebroek
gegeven, waar we dan te voet naar toe liepen. Op een bepaald moment ben ik met de dikke
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trom en kleine trom allebei om de nek naar Hellebroek gelopen, omdat de andere slagwerkers niet op straat mee konden lopen. Joke is helaas om gezondheidsredenen moeten stoppen bij de harmonie zoals de meeste leden wel weten. Zelf is mijn gezondheid helaas ook
behoorlijk achteruitgegaan. Ik heb laatste tijd meerdere medische ingrepen gehad en ben
veel in het ziekenhuis geweest. Dit in verband met toch wel grote hartproblemen, Hierbij
zijn vaker complicaties opgetreden, waardoor e.e.a. erg lang heeft geduurd. Ik hoop maar dat
de problemen nu enigszins onder de knie zijn. Eén ding moet mij toch nog van het hart.
Soms zullen mensen wel zeggen: “Wat is Ger weer aan het grauwelen en knoteren”. Maar
door de jaren heen ben ik gekomen tot een lijfspreuk: “Zeuren, zaniken, zeiken, maar ze
hebben vaak geen tijd om te helpen”. Daarom ook heb ik veel respect voor ons veel te jong
overleden lid Marcel van Oppen gekregen. Als wij ergens moesten optreden vroeg hij altijd:
“Ger, heb je hulp nodig op de dikke trom?” Marcel kon heel veel verdragen. Hij speelde hobo en dat is geen gemakkelijk instrument. Hoe vaak hij daar wel niet op werd aangesproken,
of nog beter gezegd aangevallen, door de toenmalige dirigent !! Even zo vrolijk zat hij de
week erna toch weer op zijn stoel. Dat zou ik denk ik niet gekund hebben. Ik had vermoedelijk de hobo op iemands hoofd kapotgeslagen.
Ik hoop dat ik nog jaren lid kan blijven van onze vereniging. Verder hoop ik dat wij er de
komende tijd nog een paar slagwerkers bij kunnen krijgen. Die zijn hard nodig.
Ger Driessen

Concert met kinderboekenschrijver Jacques Vriens
Zondag 11 september 2016 vond in het Gemeenschapshuis in Wijnandsrade een optreden plaats
van Koninklijke Harmonie Sint Bavo. De voorstelling getiteld ‘De Kindertemmer’ was
onder leiding van André Seerden met medewerking van kinderboekenschrijver en
verteller Jacques Vriens.In het voorprogramma trad het jeugdorkest, voor deze gelegenheid
samengesteld uit jonge muzikanten van de
blaasorkesten in Groot Nuth,op onder leiding van Bart Partouns. De belangstelling
van kinderen en hun ouders was groot,
maar uit nevenstaande foto blijkt dat ook
oudere personen zeer van de uitvoering
konden genieten .

Blokfluitklas van start

Maar liefst 30
kinderen van
start bij de
blokfluitles

Afgelopen september zijn maar liefst 20
kinderen van Basisschool De Bolster
gestart met een (gratis) cursus blokfluit
die wordt aangeboden door Koninklijke
harmonie Sint Bavo. In de weken daarna
hebben zich nog een tiental kinderen
extra aangemeld. Dit is het resultaat van
de in juni georganiseerde muziekworkshops op de basisschool. Door een
professionele muziekdocente van
Schunk* Muziek en Dans krijgen de kinderen de eerste beginselen geleerd van
samen muziek maken en noten te lezen.
Dit gebeurt tot aan de kerstvakantie op wekelijkse basis, aansluitend aan de normale lessen.
Een leslokaal wordt door de basisschool beschikbaar gesteld. De harmonie is zeer verheugd
met het grote enthousiasme van de kinderen en van de basisschool en hoopt dit jaarlijks te
kunnen continueren. Natuurlijk hopen we dat een groot aantal zullen doorstromen naar de
harmonie vereniging. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
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Bavofeest 2016

Bavofeest 2016
weer zeer
geslaagd

Op zondag 2 oktober is weer het feest
van St. Bavo, de patroonheilige van
onze harmonie en van de parochie,
gevierd. Ook dit jaar werd de mis weer
opgeluisterd door Koninklijke Harmonie St. Bavo en het Gemengd Kerkkoor
St. Bavo. Na de mis trok iedereen naar
de tuin van de pastorie. Hier stond
koffie, thee en gebak klaar voor de
bezoekers. De NAK (Nuther Amusementskapel) zorgde voor een gezellige
muzikale sfeer. Overal stonden en zaten groepjes mensen met elkaar te praten.

Intocht Sinterklaas
Zondag 19 november 2016 werd zoals gebruikelijk Sinterklaas ingehaald aan het station in
Nuth. De intocht werd opgeluisterd door Koninklijke Harmonie Sint Bavo. Om 12.30 uur
kwam de Goedheiligman aan met de trein. Het weer was gelukkig uitstekend. Waarschijnlijk
mede hierdoor was er veel belangstelling van ouders en kinderen. De muzikanten speelden

verschillende Sinterklaas liedjes. Daarna vertok de Sint in de paardentram, ditmaal getrokken
door een tractor, met ouders en kinderen naar het Trefcentrum om daar het feest voort te
zetten.

Damescomité 35 jaar
(Gedicht van Corrie Finger)
De Kerstman neemt het er nog even van
voor het door de kerstdrukte niet meer kan
Hij zakt in zijn gemakkelijke stoel bij de haard
en wrijft zich genoeglijk door zijn baard
Zo, ’n kopje koffie en dan de krant
maar ’t Bavootje ligt dichter bij zijn hand
Hij begint te lezen maar schuift dan verbaasd
zijn leesbril op z’n neus
Nee echt, het staat er toch heus!
De achterban van de harmonie, het damescomité
gaat warempel al 35 jaar mee.
Dat hebben ze met z’n allen gevierd
Bijv. was de cadeau & hobbymarkt versierd
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Aan de ballonnen in de lentekleuren
kon men zien dat er iets feestelijks stond te gebeuren
Dit jubileum wilden de dames vieren en dus gingen ze plannen
en zo betrokken ze met z’n allen een huis in de Ardennen
In Vielsalm vierden ze samen met hun partners feest
omdat er al 35 jaar ’n damescomité is geweest.
Ook bij de harmonie klonken tevreden klanken
en ook zij wilden de dames bedanken.
Dus schoof de hele groep op uitnodiging van de harmonie
aan tafel voor ’n heerlijke high-tea
Maar de dames hebben niet alleen gefeest dit jaar
daar was geen tijd voor want het werk moest ook klaar.
Ja, dacht de Kerstman, ik heb in de wandelgangen horen fluisteren
en ja, daar loop zelfs ik wel eens te luisteren…
Dat de dames al heel druk bezig zijn
met ’t komende carnavalsfestijn
Ze knippen, naaien en locken er op los
De garens vliegen razendsnel van de klos
Er worden gloednieuwe jassen gemaakt voor de muzikanten
Dus geen tijd om te lanterfanten
Maar de hele groep werkt als een geoliede machine
Tja, dat krijg je na 35 jaar van samenwerken, vlijt en routine.
De meeste van de dames draaien dan ook al heel wat jaartjes mee
dus wat nieuwe vrouwkracht zouden ze fijn vinden bij ’t comité
Dan plakken ze er wellicht nog wat jaartjes aan vast
en worden de dames wat minder belast.
De Kerstman trekt z’n voorhoofd in een diepe rimpel
Ja, was ’t allemaal maar zo simpel
Misschien denken er wel vrouwen, dat kan ik niet
ik ben niet goed op creatief gebied
Maar dat hoeft je niet te beperken
als je ’t maar leuk vindt om mee te werken.
Misschien liggen je kwaliteiten op ’n heel ander vlak
administratieve dingen of ben je goed met gebak.
Wellicht kun je goed iets regelen of organiseren
Of wil je juist die dingen leren
Of je komt voor de gezelligheid en wilt behulpzaam zijn
Kom dan eens meedoen, dat vinden de dames fijn.
Hoe dan ook, ’t jubileumjaar is bijna voorbij
En ’t nieuwe jaar komt naderbij
Dames, heel fijne feestdagen en hartelijk gefeliciteerd
met alles wat jullie in 35 jaar hebben gepresteerd.

Koffieconcert druk bezocht

5 jubilarissen
tijdens
koffieconcert

Zondag 4 december a.s. organiseerde de
Koninklijke Harmonie St. Bavo weer het
jaarlijkse koffieconcert in Het Trefcentrum in Nuth. Tijdens dit concert vond
de huldiging plaats van de bruidsparen die
het afgelopen jaar hun vijftigste, vijfenvijftigste of zestigste huwelijksverjaardag
vierden. De belangstelling was dit jaar wel
uitzonderlijk groot. Meer dan 20 bruidsparen waren aanwezig. Zij kregen een
ereplaats en werden in het zonnetje gezet. Burgemeester Schmalschläger was aanwezig om de paren toe te spreken. Het damescomité zorgde, zoals elk jaar, voor koffie, vlaai en gebak. Tevens werden vijf jubilarissen
gehuldigd. Op de foto van links naar rechts: Jan Marell (12,5 jaar), Ger Driessen (50 jaar),
Marian Marell (25 jaar), Thei Vonken (25 jaar) en Ton Willems (40 jaar).
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Repetitiebezoek sept - dec 2016
In de periode van week 35 t/m week 48 hebben tussen de 25 en 37 muzikanten de repetitie
bezocht. In deze periode waren er in totaal 40 muzikanten bij onze vereniging. Dit betekent
een gemiddeld aantal repetitiebezoekers gedurende deze periode van 77%. De drie voorgaande periodes, waren de percentages van het repetitiebezoek respectievelijk 79% en77% en 82%.
Hiermee is het gemiddelde weer behoorlijk gedaald t.o.v. de voorgaande periode. Tevens valt
op dat het bezoek sterk varieert.
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De volgende personen hebben de afgelopen periode minstens 12 van de 13 repetities bezocht:
Piet Crijns, Peetjie Engels, Björn Florax, George Florax, Martin Jaspers, Anita jenniskens, Richard Maessen, Marian Marell, Remy Royen, Tiny Spadlo, Mia Strouven, Astrid v.d. Sande, Pierre Steins, Marlies Vankan, Nicole Vankan, Anita Vankan, Thei Vonken. In totaal 17 personen.
Hieruit valt op te maken dat er een trouwe kern van muzikanten is die alle of bijna alle repetities bezocht hebben. Complimenten voor deze leden en een aansporing voor anderen om te
proberen nog meer aanwezig te zijn.

!! Een heel Gelukkige Kerst en
een Voorspoedig Nieuwjaar !!

