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Overzicht jubileumjaar
Hier volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten die voor het 175jarig jubileum zijn georganiseerd en uitgevoerd. Er zijn veel foto’s van Theo
Finger in dit overzicht gebruikt.

Nieuw logo

Voor het 175-jarig bestaan in
2018 is samen met Jacobs Vormgeving Nuth 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 werd voor het jubileumjaar.

Website krijgt volledig nieuwe “look”
Al meerdere jaren beschikt Harmonie St. Bavo over een eigen website. Bjarne Krottjé ontwikkelde voor ons jubileumjaar een nieuwe site met een frisse “look”. Zoals
in het verleden is deze site te bereiken via www.harmoniesintbavo.nl

Bestuur:
 Voorzitter
Richard Maessen

 Penningmeester
Ton Willems

 Secretaris
Jan Marell
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Jubileumgids
Veel aandacht en werk is besteed aan een bijzonder geslaagde jubileumgids. De gids opende
met inleidende voorwoorden van voorzitter
Richard Maessen en dirigent André Seerden.
Vervolgens een kort overzicht van de historie
van onze vereniging. Burgemeester Désirée
Schmalschlӓger, beschermheer Fons Heuts,
erevoorzitter Jan Offermans en pastoor Jan
Geilen schreven elk een “felicitatie artikel”.
Alle geplande activiteiten in het jubileumjaar
werden uitvoerig beschreven. Interview met
oudste lid Piet Crijns en jongste lid Lieke Krottjé. Verdere onderwerpen waren Jeugdopleiding, jaarlijkse terugkerende activiteiten, vaandels door de jaren heen en een “feleicitatie
artikel”van ons damescomité. Liefst 65 sponsoren adverteerden in de gids.

Nieuwe achterwand
Speciaal voor het jubileumjaar werd een nieuwe achterwand ontworpen en vervaardigd. Op de foto is deze weergegeven. Hij beslaat bijna de volledige achterwand van
de bühne. De kleurrijke wand is ontworpen door Thei Vonken. Deze achterwand is
geschonken door firma RBF Expo BV (Rob Brand) uit Nuth.

Jubileumconcert
Het jubileumconcert “Time for Music” zaterdag 21 april eveneens een groot succes
geworden. In een uitverkocht Trefcentrum bracht St. Bavo onder leiding van dirigent André Seerden een zeer
geslaagd concert met populaire muziek ten gehore. Aan
dit concert deden tevens
professionele muzikanten
mee die hun “”roots” hebben
liggen bij St. Bavo: Leo Janssen (saxofoon), Hub Boesten
(trompet), Rob Sijben
(saxofoon) en Vinesh Dijkstra
(klarinet). Verder met medewerking van Yaëlle Maessen
als zangsoliste en Fred Spadlo
(accordeon).
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Wandeltocht met Barbeque

De wandeltocht en barbecue op zondag 10
juni waren een groot succes. Onderweg had
de organisatie gezorgd voor lekkere versnaperingen. Vanwege het prachtige weer konden de deelnemers, zoals dat hoort, van de
barbeque genieten in de buitenlucht. Twee
geweldige “koks” zorgden dat iedereen werd
voorzien van een uitstekend “stukje” vlees.

Zomeravondconcert
Het zomeravond concert als afsluiting van de repetities voor de grote vakantie was
zeer geslaagd en werd zeer druk bezocht. De blokfluitertjes gaven ook en uitvoering en kregen hum diploma uitgereikt.

Jubileumexpositie
Met een ferme slag op de gong opende burgemeester Désirée Schmalschlӓger de
jubileumexpositie. Deze expositie werd gehouden van 10 september tot 2 november in het gemeentehuis van Nuth. De eigen geschiedenis van harmonie St. Bavo
werd met voorwerpen, foto’s en film in beeld gebracht.
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Bavofeest extra feestelijk
Het jaarlijkse Bavofeest op zondag 7 oktober kreeg dit jaar een extra feestelijk tintje. Het
naamfeest begon om 09.30 uur met een heilige mis in de St. Bavokerk. De mis werd opgeluisterd door onze jubilerende harmonie samen met het Bavokoor. Na de mis was er een koffietafel in het Trefcentrum.

Er werden liefst negen jubilarissen gehuldigd. Op de foto vlnr Caroline Lemaire (12.5 jaar lid),
Remy Roijen (40 jaar lid), Mia Strouven (40 jaar lid) en Richard Maessen (40 jaar lid). Daarnaast
werden vijf ereleden in het zonnetje gezet. Op foto vlnr Zef Odekerken, Guus Moonen en
Fons Heuts, beschermheer van harminie St. Bavo, alle 25 jaar lid van de vereniging, verder Jan
Pinckaers 30 jaar lid en erevoorzitter Jan Offermans 40 jaar lid.

Muzikanten harmonie St. Bavo op Feestkalender
Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan heeft harmonie St. Bavo een Jubileumkalender uitgebracht. Met foto’s van muzikanten gefotografeerd op de bekendste plekken van Beekdaelen.
DE foto’s werden gemaakt door Jean Pierre Cremers.

Uitgave 25

dec 2018

pagina 5

Feestweekend afsluiting
van jubileumjaar
Het jubileumjaar werd afgesloten
met een feestweekend van vrijdag
23 november t/m zondag 25 november. Dit werd o.a. aangekondigd
op reclameborden op verschillende
locaties in Nuth
Vrijdag 23 november “Theaterconcert met humor”.
Die vrijdag gaf Koninklijke
Harmonie St. Bavo samen met
brass-ensemble Koperpoets in
het Trefcentrum van Nuth een
zeer geslaagd concert. Onder
het motto “brass, humor en
harmonie” werden bezoekers
getrakteerd op een avond vol
met (klassieke) muziek, entertainment, comedy en kabaret.

Zaterdag 24 november werd “Nuth’s Got Talent”
Middenin ons jubileumweekend, organiseerden we Nuth’s Got Talent: een middag
vol optredens van kinderen uit Nuth. Zij konden allerlei culturele workshops volgen
en lieten het resultaat daarvan zien op het podium. Er waren ook optredens die los
stonden van de workshops.
Vanuit het bestuur wilden we in ons jubileumjaar een activiteit organiseren die voor
alle kinderen uit Nuth toegankelijk is én die bijdraagt aan de ontwikkeling van hun
talenten. De focus hoefde niet zozeer op de muziek te liggen, maar op breder cultureel vlak. Ruim een jaar geleden startten we met de eerste voorbereidingen. Er
werd een werkgroep opgericht, bestaande uit Janneke, Veronique, Caroline, Anita
Vankan, Anouk en Lieke. Ook Frank Feron, directeur van basisschool De Bolster,
was nauw bij de organisatie betrokken.
De werkgroep heeft flink de handen uit de mouwen gestoken: er werden workshops dans, goochelen, dj, djembé, slagwerk en tekenen & schilderen georganiseerd.
Workshopleiders werden benaderd, locaties vastgelegd, materialen geregeld en promotie gemaakt. Iwan Driessen werd benaderd voor licht en geluid en er werd nog
wat decoratie voor de zaal geknutseld. We zorgden voor drie publiekstrekkers: een
gastoptreden van Niels Sievers van The Voice Kids, een optreden van een goochelaar en ballonnenanimatie.
Heel wat voorbereidingen gingen er dus aan vooraf, maar het bleef natuurlijk spannend of het een succes zou worden. Niemand had durven dromen dat er zich uiteindelijk meer dan 90 kinderen aanmeldden! De workshops bleken daarvoor een
schot in de roos. Sommige kinderen deden zelfs met drie acts mee. Behalve via de
workshops meldden zich ook twee dansgroepen aan van Gitek Sport, een groepje
van drie meisjes dat een dansje deed, een jongetje dat solo zong en natuurlijk onze
eigen Bravootjes.
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Zo konden we een mooi programma samenstellen, met twaalf verschillende optredens.
De zaal zat hartstikke vol. De hele middag werd enthousiast gepresenteerd door Rob
Engelen. Na elk optreden kregen de deelnemers feedback van de jury, die bestond uit
Jean-Paul Harst, Richard Griffijn en (onze eigen) juryvoorzitster Daniëlle Bussmann.
Uit de zaal kwamen niets dan positieve reacties. Er werd zelfs gevraagd of we dit ieder
jaar willen organiseren. Met het oog op de kosten en de tijdsinvestering, maar ook om
er bij de jeugd genoeg animo voor te houden, kunnen we er geen jaarlijkse gewoonte
van maken. Maar we houden de mogelijkheid open voor een tweede editie van Nuth’s
Got Talent.
Met dit evenement hebben we ons als vereniging weer eens positief op de kaart gezet
in Nuth. We hebben een hoop goodwill gecreëerd en een nieuw doelpubliek aangesproken. Ons doel was niet direct om nieuwe leden te werven voor de harmonie, maar
vooral om de kinderen uit Nuth kennis te laten maken met wat er allemaal te beleven
is op cultureel gebied. Muziek is daar natuurlijk een onderdeel van. Wie weet was het
meedoen aan de workshops voor sommige kinderen de eerste stap om hun (muzikale)
talenten te ontdekken en hier meer mee te gaan doen.

Zondag 25 november Koffieconcert

Het jubileumjaar werd definitief afgesloten met het jaarlijks Koffieconcert.
Tijdens dit concert werden gouden, smaragden en diamanten bruidsparen in het zonnetje gezet. Tevens was burgemeester Schmalslӓger aanwezig om de bruidsparen te feliciteren. Vanwege haar grote verdienste, met name ook voor harmonie St. Bavo, werd
aan Marthje Florax een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Luikse Markt 2019

Een heel
Gelukkige
Kerst
en een
Voorspoedig
Nieuwjaar.

Graag wil ’t Dames comité aan iedereen heel fijne feestdagen wensen en alvast een heel
mooi nieuw jaar met voor iedereen datgene wat men zich wenst! Voor het Dames comité is dat o.a. ’n druk bezette en bezochte Luikse Markt. Na een jaar geen Luikse
markt te hebben georganiseerd vanwege te weinig belangstelling hopen we op zondag
27 januari 2019 toch weer een als vanouds mooie markt te houden maar wel op een
nieuwe locatie nl. Hoeve Smeijstershoek, Dorpstraat 13, in Nuth. Wij gaan hiervoor
uiteraard ons uiterste best doen maar dat kunnen we niet alleen. We zijn hiervoor op
zoek naar deelnemers die graag hun tweedehands spullen kwijt willen en bij ons een of
meerdere tafels willen huren. De kosten van een tafel ( 1.20 x 0.70 cm ) zijn €5,- Kijk
dus nog eens goed rond in huis of U nog spullen heeft liggen die U kwijt wilt en schrijf
U in. Vraag ook eens aan familie, buren en bekenden of daar nog iemand interesse
heeft. Komt U liever op de dag zelf lekker snuffelen tussen de tweedehands spulletjes
of gewoon voor de gezelligheid of het lekkere stukje gebak waar we natuurlijk weer
voor zorgen, dan bent U van harte welkom op de dag zelf. Inschrijven kunt U doen
door ’n formulier aan te vragen bij Mendy Sanders tel.nr. 045-5245147 of Corrie Finger
tel.nr. 045-5244946 of per mail t.finger@home.nl
Heel fijne feestdagen allemaal en tot volgend jaar! P.S. noteer ook alvast de datum van
de Cadeau&Hobbymarkt in de agenda nl. 07-04-2019

