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Richard Maessen: “Wat vliegt de tijd”
Al weer een half jaar voorbij. Zo kruipen we langzaamaan richting Jubileumjaar.
Dit jaar hebben we een echte carnavalsprinses gehad. We hebben haar tijdens de
optocht mogen begeleiden, met nieuwe, prachtige carnavalskostuums, gemaakt door
ons damescomité.

Nieuwe
Carnavalskostuums
voor de Harmonie

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

Het lenteconcert met gastvereniging de Bazuin uit Treebeek en de organisatie van de
beoordelingsconcerten van MFO (Muziek Federatie Onderbanken) waren verder
enkele activiteiten in de eerste seizoenshelft.

Bestuur:
 Voorzitter

Fanfare Sint Jan uit leijenbroek heeft de eerste prijs
gewonnen van het jaarlijkse
MFO beoordelingsconcert,
ditmaal georganiseerd door
Harmonie Sint Bavo onder
auspiciën van Muziekfederatie Onderbanken. De prijsuitreiking werd verricht door
burgemeester Schmalschlӓger.

Richard Maessen

 Penningmeester
Ton Willems

 Secretaris
Jan Marell

Naast deze inspanningen voor de jeugd moeten we ook aandacht geven aan werving
van oudere muzikanten. Weet je iemand die een instrument bespeelt of ken je iemand die het leuk zou vinden om een instrument te leren bespelen, laat dit dan weten. Vanuit het bestuur zullen we de handschoen oppakken en contact leggen om de
mogelijkheden te bespreken.
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Maar er is ook veel aandacht geweest voor de jeugd. Eind januari de instrumentencarrousel en de diploma-uitreiking voor de blokfluitgroep
Eind januarie was er een instrumentencarrousel voor de
geslaagde blokfluitertjes.
Hiervoor was veel belangstelling. Dirigent André seerden
weet de kinderen en ook hun
ouders een interessant programma te presenteren. De
kinderen konden eveneens
allerhande instrumenten uitproberen

Zeer veel
geslaagden voor
de opleiding
blokfluiten

GPS-tocht,
bowlen en friet

Alle geslaagde blokfluitertjes
kregen één voor één het diploma uitgereikt. Zoals op de foto
te zien is waren er zeer veel
geslaagden. Voorafgaande aan
de uitreiking speelden de kinderen meerdere stukken die zij
speciaal voor deze gelegenheid
hadden ingestudeerd.

Op 10 juni een activiteit voor de jeugdleden (gps-tocht, bowlen en een frietje eten)
en op 30 juni enkele workshops op basisschool De Bolster. Dit alles in het teken
van ledenwerving en behoud van de jonge aanwas. Een hele uitdaging waar veel tijd,
energie en ook financiële middelen in gaan zitten. Maar dit is noodzakelijk voor het
voortbestaan van onze harmonie.

voor de jeugd
Regelmatig organiseert de
jeugdcommissie speciale activiteiten voor de jeugdleden.
De GPS-tocht op de Brunssummerhei was een groot succes. Uitstekend weertje en de
kinderen genoten van de spannende speurtocht

Op dit moment is een zestal kinderen van vergelijkbare leeftijd in opleiding op een
instrument (2 klarinet, 1 saxofoon, 1 hoorn, 1 trompet en 1 slagwerk). Om deze
kinderen enthousiast en gemotiveerd te houden moeten we zoeken naar creatieve
ideeën om hen zo snel mogelijk te laten instromen in het orkest. Hier wordt over
nagedacht. We moeten zorgen voor een goede binding van deze kinderen met de
vereniging. En niet alleen de kinderen, ook de ouders zullen we hierbij niet moeten
vergeten.
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De workshops op De Bolster, waarvan we overigens alle medewerking krijgen, bieden weer een opstap voor een volgende blokfluitgroep. In september willen we de
nieuwe groep laten starten.

Muziek is van
groot belang voor
de opvoeding van
de jeugd

Muziek is zeer belangrijk voor
de schooljeugd. Daarom organiseert Harmonie Sint Bavo
nu al enkele jaren een muziek
workshop op basisschool De
Bolster. Hiervoor is zeer veel
belangstelling zoals hiernaast
te zien is.

Voor de afsluitende repetitie op 11 juli was dan ook bewust gekozen om dit op de
basisschool te organiseren. Hierdoor hebben we nogmaals een podium gekregen
om de kinderen enthousiast te maken. De genoemde leerlingen die al op de muziekschool actief zijn hebben daar ook laten horen wat ze al hebben geleerd. De
huidige blokfluiters hebben op die avond hun diploma ontvangen.
Een mooie afsluiting van de eerste seizoenshelft. Dank aan BS Bolster voor de gastvrijheid, dank aan Aan Hoes voor de lekkere ijsjes, dank aan het publiek voor jullie
bezoek en dank aan alle leden van de harmonie voor de inzet.

Afsluitende
repetitie voor
zomervakantie
een groot succes

De afsluitende repetitie
was op 11 juli op de
speelplaats van basisschool De Bolster. De
belangstelling was groot.
De leerlingen van de
muziekschool gaven een
proeve van hun kunnen
en de blokfluiters kregen

De komende maanden zullen in het teken staan van de voorbereidingen van de verschillende activiteiten voor ons jubileumjaar. Zoals reeds vaket aangegeven zal
iedereen hier een taak in krijgen. We moeten er samen voor zorgen dat we straks
kunnen terugkijken op een mooi jubileumjaar. Dus is het belangrijk dat ook iedereen een actieve bijdrage levert en niet langs de zijlijn blijft staan. De komende
maanden zullen heel intensief worden. Niet alleen met repetities, maar ook met
vergaderingen en bijeenkomsten van de diverse werkgroepen. Zaken moeten goed
georganiseerd en uitgewerkt worden. Deze inspanningen kunnen en willen we niet
alleen vanuit het bestuur verrichten. Daar is de hulp van iedereen hard bij nodig.
We hopen dan ook op een positieve inzet van iedereen.

Uitgave 22

Juli 2017

Pagina 4

Uitgave 22

juli 2017

pagina 5

Harmonie weer precent tijdens processie
Harmonie Sint Bavo was ook tijdens de processie op zondagochtend 18 juni weer van de partij. Het was een warme dag zodat besloten werd om de processie te lopen zonder pet en colbert. Het is mooi om te zien dat een groot aantal muzikanten heeft deelgenomen. Zeker als
we bedenken dat men dezelfde dag om 4 uur weer in Wijnandsrade aanwezig moest zijn om te
spelen tijdens het Kasteelconcert.

Afsluitende
repetitie voor
zomervakantie
een groot succes

Repetitiebezoek jan - juli 2017
In de periode van week 1 t/m week 27 hebben tussen de 23 en 34 muzikanten de repetitie
bezocht. In deze periode waren er in totaal 39 muzikanten bij onze vereniging. Dit betekent
een gemiddeld aantal repetitiebezoekers gedurende deze periode van 75%. De vier voorgaande
periodes, waren de percentages van het repetitiebezoek respectievelijk 77%, 79%, 77% en 82%.
Hiermee is het huidige gemiddelde behoorlijk gedaald t.o.v. de voorgaande periodes. Tevens
valt op dat het bezoek sterk varieert.

Piet Crijns, onze oudste muzikant, heeft alle 24 genoteerde repetities trouw bezocht. Dat is
toch wel een felicitatie waard. De volgende personen hebben de afgelopen periode minstens
22 van de 24 repetities bijgewoond: George Florax, Anita Jenniskens, Richard Maessen, Veronique Maessen, Marian Marell, Astrid v.d. Sande, Pierre Steins, Marlies Vankan, Nicole Vankan en
Thei Vonken. Er is een trouwe kern van muzikanten 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.
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Hoe belangrijk vrijwilligers voor een vereniging
zijn blijkt wel uit de afbeelding hiernaast.

Een vereniging
kan niet zonder
vrijwilligers

De taak van een dirigent:
(vrij vertaald)
Zwaai met het dirigeerstokje totdat de muziek stopt. Draai je daarna om en maak een buiging.

!!! De eerste repetitie na de vakantie
is op dinsdag 29 augustus !!!

