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Jeugdactiviteit
Op vrijdag 22 november organiseerde de jeugdcommissie een spellenavond
met de Bravootjes. Wil, Martin, Janneke en Caroline maakten er een leuke
avond van met de jongens.

Bestuur:
 Voorzitter

Om 18 uur verzamelden we in
het Kabuuske, waar we eerst
samen frieten met snackjes
aten. Daarna speelden we een
dobbelspel met Sinterklaascadeautjes. Die moesten we
doorgeven, ruilen, teruggeven
en af en toe moest iemand een
opdracht uitvoeren. Omdat we
dit al eens eerder hadden gedaan, zaten er nu ook nepcadeautjes tussen: een afwasborstel, een rol wc-papier, een
lege doos koekjes. En pas in de
derde ronde mochten we af en
toe een pakje openmaken. We
hebben niet zomaar gelachen,
maar echt in een deuk gelegen
met zijn allen. Na het dobbelspel werd er nog een gezelschapsspelletje gespeeld en om
21 uur was het weer tijd om
naar huis te gaan. De Bravootjes met een heleboel kleinigheidjes en wij met vooral
een heel tevreden gevoel.

Richard Maessen

 Penningmeester
Astrid van de Sande

 Secretaris
Jan Marell

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

Uitgave 27

dec 2019

Pagina 2

Intocht Sinterklaas
Ook deze keer weer veel
muzikanten aanwezig
Sinterklaas had gelukkig ook
dit jaar Nuth weer gevonden.
Zondag 17 november was het
weer zover. Zoals ieder jaar
stond harmonie St. Bavo klaar
om Sint en Piet muzikaal welkom te heten. Ook ditmaal
was weer een grote groep
muzikanten aanwezig. Dit is
niet altijd vanzelfsprekend en
daarom zeer prijzenswaardig.

Koffieconcert zeer geslaagd
Dit koffieconcert was voor de eerste maal onder leiding van onze nieuwe
dirigent Louis Hensgens. Louis is eind augustus begonnen als dirigent bij
onze vereniging. Dit jaar waren acht bruisparen aanwezig, minder was dan
voorgaande jaren. Toen waren vaker meer dan 12 bruidsparen om de muzikale hulde van onze vereniging in ontvangst te nemen.

Ons koffieconcert was weer enorm geslaagd. Mooi concert, aandachtig publiek, sympathieke bruidsparen en een mooie speech van wethouder Essers.
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Door onze beschermheer, Fons Heuts,
werd een prachtige
nieuwe klarinet geschonken. Deze was
Voor Marian Marell
die toe was aan vervanging van haar oude
instrument
Verder was er een zeer gulle financiële bijdrage door ons damescomité, een
optreden van zowel de blokfluitgroep als de Bravootjes. We hadden het
ons niet beter kunnen wensen. Ook onze oud dirigent André Seerden was
aanwezig.

Kerstmarkt in Keulen
Op zaterdag 14 december zijn we met
26 personen om 10.00 uur vertrokken
naar Keulen om de kerstmarkten te bezoeken. Iedereen was keurig op tijd, zodat we ook stipt om 10.00 uur konden
vertrekken. Omdat er wel een heel grote bus was gekomen (eentje voor 84
personen) besloten we allemaal samen
boven te gaan zitten, toch een beetje
gezellig bij elkaar. Ton bleek zonder
stuur een prima chauffeur te zijn! De rit
ging voorspoedig, maar onderweg regende het wel heel veel en heel hard. Gelukkig was het droog toen we arriveerden
In Keulen zijn we in kleine groepjes uit elkaar gegaan en we hadden afgesproken om weer samen te komen om 13.30 uur in Brauhaus Sünner im
Walfisch. Met behulp van plattegronden en Google Maps en wie weet wat
nog meer, heeft iedereen deze locatie, dichtbij de kerstmarkt, prima kunnen vinden.
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We hebben daar samen lekker gegeten. Bij de vooraf doorgegeven menukeuzes bleek
dat de Wiener Schnitzel veruit favoriet was. Daarna was opnieuw tijd om langs de
kraampjes te struinen. Helaas toen wel met wat regen, maar dat mocht de pret niet
drukken. In het donker waren de markten het mooist, vanwege de prachtige verlichting, maar wel ook het drukst. Om 18.00 uur zouden we verzamelen op de plek waar
we ook waren uitgestapt. Pendelbussen brachten ons naar een grote parkeerplaats
waar alle touringcars waren verzameld. Dat was prima geregeld. Met een klein beetje
vertraging door een file bij Aken, arriveerden we rond 20.00 uur weer bij het Trefcentrum. Het was een geslaagde dag!

Repetitiebezoek 2011- 2019
In nevenstaande grafiek
zijn de percentages weergegeven van het halfjaarlijks repetitiebezoek van
de jaren 2011 t/m 2019.
Zoals uit nevenstaande
grafiek blijkt blijft het repetitiebezoek door de jaren heen redelijk constant.
Het bezoek varieert globaal tussen de 75% en
82%. Het laatste half jaar
lijkt de animo echter wat
te verslappen.
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De eerste repetitie volgend jaar begint
weer op 7 januari

2019

