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174 jaar harmonie.
De opmaat naar ons jubileumjaar!

Nieuw Logo voor
Harmonie St. Bavo
tijdens
koffieconcert

De laatste weken van het jaar. Traditioneel in het teken van de voorbereidingen
voor de mis op eerste kerstdag. Maar ook al de voorbereidingen voor ons feestjaar
2018. De diverse werkgroepen voor onze activiteiten in 2018 zijn al druk bezig.
Goed om te zien. Maar er moet nog heel veel gebeuren. Dat betekent dus voor
iedereen nog een tandje bijzetten zodat we er samen een mooi jaar van kunnen maken. 2017 was ook een mooi jaar waar we tevreden op kunnen terugkijken. We
hebben veel mooie dingen gedaan. Het koffieconcert springt hier natuurlijk altijd uit.
Wederom zeer geslaagd. De onthulling van ons nieuwe logo heeft hier ook zeker
iets extra’s aan bijgedragen.

Onthulling van het nieuwe logo tijdens het koffieconcert door de dhr.
Fons Heuts, beschermheer van Koninklijke
Harmonie St. Bavo
(foto Theo Finger)

Een modern en verfrissend beeldmerk dat uitstraalt waar we als vereniging voor
staan. Hier kunnen we de komende jaren weer op verder borduren.

Bestuur:
 Voorzitter
Richard Maessen

 Penningmeester
Ton Willems

 Secretaris
Jan Marell

Voor het 175-jarig bestaan in 2018 is een
nieuw logo ontworpen
voor onze harmonie.
Hiernaast, boven, is het
nieuwe standaard logo
weergegeven, zoals we
dat ook in de toekomst
zullen blijven gebruiken. Daaronder het
logo dat speciaal ontworpen is voor het jubileumjaar.
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Ook kunnen we met veel plezier terugkijken op de aanwas van nieuwe leerlingen.
Inmiddels zijn 6 kinderen met muziekonderwijs bezig via muziekschool of privé.
2 leerlingen op klarinet, 1 op trompet, 1 op hoorn, 1 op saxofoon en 1 sinds kort
op slagwerk. Mogelijk komt hier begin 2018 nog een 7e leerling bij (hoorn). Daarnaast zijn er 7 kinderen bezig met blokfluitonderwijs op Basisschool De Bolster. Mooie aantallen en hopelijk gaan de inspanningen ook resulteren in de broodnodige aanwas.
Het is goed om te zien dat er vanuit de eigen leden initiatief is genomen om het individuele onderwijs te vertalen naar musiceren in groepsverband. 2-wekelijks wordt
er nu samen muziek gemaakt. Uiteindelijk is dat ook leuker dan alleen. Hopelijk kunnen we hier in 2018 de eerste doorstroming van ervaren in het “grote” orkest.
Chapeau voor alle mensen die de schouders hieronder zetten. 2017 was ook het
jaar van een carnavalsprinses in de harmonie. Dan is het bijzonder mooi als de prinsenwagen in de optocht wordt begeleid door de eigen vereniging .

Carnavalsoptocht 2017.
Dit jaar had het damescomité weer gezorgd voor
nieuwe kostuums.
De groep ziet er fantastisch uit

Mooie concerten
door Harmonie
Sint Bavo

Ook hebben we weer toe geleefd naar enkele mooie concerten. Het lenteconcert
met harmonie De Bazuin, het kasteelconcert in Wijnandsrade en het najaarsconcert
met de harmonie van Vilt. Daar doe je het uiteindelijk voor. Mooie muziek maken
voor een aandachtig publiek waarover we in het algemeen niet te klagen hebben.
Als orkest nemen we ook nog steeds onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
in ons dorp. Hiermee bedoel ik dat we ook nog steeds zichtbaar zijn op straat.
Denk hierbij aan de processie, carnaval, intocht Sinterklaas en dit jaar ook bij de
installatie van Pastoor Geilen.

Activiteiten voor
Zondag 3 december was
de Eucharistieviering bij
gelegenheid van de installatie van pastoor J.A.M.
Geilen. Onder begeleiding
van Harmonie St. Bavo
trok men hiertoe in optocht naar de kerk.

de gemeenschap
van Nuth

We nemen samen deze verantwoordelijkheid ook al wordt het steeds moeilijker.
Het deelnemen aan dergelijke activiteiten is belangrijk voor ons. Ook al is het soms
met enig kunst en vliegwerk. Zelf kijk ik heel erg uit naar komend jaar. Met ieders
individuele inzet kunnen we er een mooi jubileumjaar van maken. Dit met diverse
mooie activiteiten voor de lokale gemeenschap, de lokale jeugd en uiteraard ook
voor ons zelf en iedereen die bij onze “familie” hoort.
Fijne feestdagen, een fantastische jaarwisseling en een mooi en gezond 2018.

!! Op naar 175 jaar Koninklijke Harmonie Sint Bavo !!
Richard
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Bavofeest 2017

Tijdens het
Bavofeest in de

Op zondag 1 oktober werd weer het jaarlijks terugkerende feest van St. Bavo, de
patroonheilige van onze harmonie en van de parochie, gevierd. De heilige mis werd
opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie St. Bavo samen met 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. Het weer werkte goed mee
en overal stonden en zaten groepjes mensen met elkaar te praten.

tuin van de
pastorie was het
uitstekend weer

Intocht Sint Nicolaas
Ook dit jaar werd op zondag
19 november de Sint ingehaald
bij het NS station. Om 12.30
uur kwam de Goedheiligman
aan met de trein. In het verleden ging het dan in optocht
achter de harmonie aan richting Trefcentrum. Al enkele
jaren is het helaas voor onze
vereniging niet meer mogelijk
om met voldoende mensen de
tocht naar het Trefcentrum te
maken. Veel muzikanten hebben een dusdanige leeftijd dat
besloten is dat dit niet meer
van hen gevraagd kan worden.
Daarom speelde de harmonie
verschillende Sinterklaas liederen bij het station en vertrok
de Sint daarna samen met ouders en kinderen naar het Trefcentrum.

Koffieconcert
Maar lifst 27
bruidsparen
tijdens
koffieconcert

Maar liefst 27 bruisparen waren aanwezig tijdens het koffieconcert van
zondag 26 november in het Trefcentrum. Al jaren zet onze vereniging
echtparen die minimaal 50 jaar lief en
leed met elkaar delen in het zonnetje.
Tevens werden twee muzikanten gehuldigd, Cor de Rooij (12,5 jr) en Jolanda Royen-Mennens (25 jr.).
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Sinterklaas voor de jeugd

De “Bravootjes”
vieren
Sinterklaas

Op vrijdag 1 december is er een sinterklaasavond georganiseerd voor de jongere leerlingen die muziekles volgen. We noemen dit groepje de Bravootjes. Bij Janneke
thuis waren alle Bravootjes aanwezig. Lucas,
Jesse, Stijn, Collin, Sanne en Ilse. Samen met
Janneke en Caroline als begeleiding. De
sfeer
zat
er
meteen
goed
in. Tijdens pizzarette werd veel gelachen en
grappige verhalen verteld. Ook meneer Willy en meneer Martin, wat het groepje normaal muzikaal begeleid, zijn later op de
avond aangesloten voor een hapje, een
drankje en....... het sinterklaas dobbelspel. Dit spel was een groot succes. Cadeautjes moesten
worden doorgeschoven en het was spannend welk pakje er uiteindelijk voor je zou liggen.
Daarnaast moesten er nog opdrachten worden uitgevoerd. Zo moest meester Willy een sinterklaasliedje zingen met zijn mond vol sinterklaassnoepgoed. Hilarisch! Groot en klein waren erg
fanatiek maar gunde elkaar ook iets. Iedereen ging het een cadeautje naar huis. Een succesvolle en zeer gezellige avond.

“SponsorKliks”

SponsorKliks

Op de website van onze harmonie ( http://www.harmoniesintbavo.nl/ ) een zogenaamde link “Sponsorkliks”. Wellicht kopen of reserveren jullie wel eens iets online.
Harmonie Sint Bavo Nuth ontvangt geld (een klein percentage van het koop- of reserveerbedrag) als er online via deze link op de website van de harmonie wordt gekocht
bij ruim honderd winkels, waaronder bekende als Bol.com, Wehkamp, Zalando en Booking.com en ook als je eten laat bezorgen
via Thuisbezorgd.nl of een restaurant reserveert via Dinnersite.nl
ontvangt Harmonie Sint Bavo Nuth daar geld voor. Dit kost de
besteller geen cent extra. Het vriendelijke verzoek aan jullie is
daarom in het vervolg bij online kopen en/of bestellen dit te doen
via de genoemde link op onze website
!!! Maak ook uw kennissen hierop attent !!!

Repetitiebezoek sept - dec 2017
In de periode van week 35 t/m week
40
50 hebben tussen de 20 en 37 muzikanten de repetitie bezocht. In deze
30
periode waren er in totaal 39 muzikanten bij onze vereniging. Dit bete20
kent een gemiddeld aantal repetitiebezoekers gedurende deze periode
10
van 80%. Het lage aantal repetitiebezoekers in week 42 (20) is toe te
0
scrijven aan de herfstvakantie. Week
35 36 37 38 39 40 41
47 is net voor het koffieconcert en
week 49 (aantal 26) komt door 5 december Sinterklaasavond

42 43 44 45 46 47 48 49 50

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

