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André Seerden neemt afscheid
André Seerden
neemt na 22 jaar
afscheid als
dirigent

Beste muziekvrienden,
Mijn afscheid als dirigent na 22 jaar. Dank voor het geweldige afscheidsfeest. Diep
ontroerd kijk ik, samen met mijn gezin, hier op terug. Wat een warm bad van blijde
gevoelens en emoties. Wat een mooie speeches en cadeaus en een fantastische eretitel als afscheid. Dit tekent jullie. Dit is de St. Bavo ten voeten uit. Lang kon ik mijn
afscheid voor mij uitschuiven, maar nu is het zover. Langzaam moet ik eraan wennen
en het zal wel even duren voordat ik “ontwent” ben. St. Bavo was voor mij een echte muzikale familie waarin lief en leed werd gedeeld. Of het nu fantastische of dramatische concerten waren. Geweldige themaconcerten, met voor mij als absoluut
hoogtepunt de concerten tijdens het jubileumjaar. Geboorte van kinderen, ziekte en
ook het overlijden van leden, bestuursleden en sympathisanten. Voor alles was er de
juiste plek en dat heeft mij altijd het warme gevoel gegeven dat St. Bavo mijn orkest
was en ook zal blijven. Als ik alles zou moeten opschrijven zouden het memoires
worden, dat zal ik zeker niet doen. Ieder van jullie heeft zijn eigen herinneringen
hieraan en die zijn zo uniek dat daar geen memoires voor nodig zijn. Ze leven voort
in jullie en mijn herinneringen.

André in opperste concentratie voor aanvang van zijn afscheidsconcert op zaterdag 22 juni in het Trefcentrum van Nuth.

Bestuur:
 Voorzitter
Richard Maessen

 Penningmeester
Astrid van de Sande

 Secretaris
Jan Marell

Tijdens het afscheidsconcert krijgt André de
oorkonde van het eredirigentschap aangeboden. Naast hem zijn echtgenote Sabine.

Dank voor het vertrouwen. Dank voor de dialoog. Dank voor alle creatieve, muzikale ideeën en opmerkingen. Dank voor alle het organisatorisch werk rondom mijn
dirigentschap. Dank voor de prettige sfeer tijdens repetitie met alle humoristische
opmerkingen. Dank aan de voorzitter voor de perfecte samenwerking. Dank muziekcommissie voor de vele momenten dat we over muziek konden praten. Dank
aan de muziek archivaris voor alle wensen die ik had met m.b.t. partijen en partituren. Verder dank aan bestuur en damescomité en alle andere comités van deze vereniging voor de prettige samenwerking. Dank aan alle solisten en uithulpen, het was
een grote eer om mee samen te werken. Maar vooral heel veel dank aan allen waarmee ik muziek heb mogen maken in al deze jaren en de passie voor muziek heb mogen delen. Ik wens jullie, met jullie nieuwe dirigent Louis Hensgens, een fantastische
toekomst tegenmoet. Het gaat jullie goed en blijf gezond!!!!
André Seerden
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”Bavootjes” in de Jumbo

Kerstconcert door
de “Bavootjes” in
de Jumbo

Afgelopen december werd het
winkelend publiek van supermakt
de Jumbo in Nuth getrakteerd op
een Kerstconcert. Dit concertje
werd gegeven door het jeugdorkest de “Bavootjes” van harmonie St. Bavo. Met dank aan de
muzikanten Wil Savelkouls en
Martin Schrooten van onze vereniging die veel aandacht besteden
aan de begeleiding van de
“Bavootjes”.

Afscheid vaandeldrager Sjef Ruijters
Liefst 22 jaar was Sjef Ruijters de vaandeldrager van Koninklijke Harmonie St. Bavo
uit Nuth. Met volle overgave heeft hij zijn
taak altijd waargenomen. Helaas moet hij
nu, naar eigen zeggen met pijn in het hart,
aanvaarden dat het vanwege gezondheidsproblemen niet meer verantwoord is dit
nog langer te blijven doen. De harmonie
wil Sjef hartelijk danken voor al die jaren
volle inzet. Hij wil graag betrokken blijven
bij de vereniging voor allerlei hand en
span diensten.
Hierdoor heeft St. Bavo behoefte aan
nieuwe vaandeldrager. Ongeveer vier
maal per jaar zal zijn/haar inzet nodig zijn.
Hierbij een oproep voor mensen die interesse hebben zich te melden:
info@harmoniesintbavo.nl, 045-5242060.

Liefst 22 jaar was
Sjef Ruijters
vaandeldrager

Diploma uitreiking blokfluitertjes

Blokfluitertjes
geslaagd

De blokfluitleerlingen van Koninklijke
Harmonie St. Bavo uit Nuth, die met
goed gevolg hun muziekexamen hebben afgerond, kregen op dinsdag 16
april in het Trefcentrum hun diploma
uitgereikt. Voorafgaand aan de uitreiking gaven de leerlingen een staaltje
van hun kunnen ten overstaan van
enthousiaste ouders, grootouders,
muzikanten van St. Bavo en geïnteresseerden. Een spannend moment
voor de leerlingen die alle drie slaagden voor het examen.
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Enkele activiteiten St. Bavo, jan - juli 2019
• Carnavalsoptocht

Harmonie
St. Bavo
weer mooie
carnavalsgroep

Op zondag 3 maart nam onze vereniging, zoals elk jaar, weer deel aan de carnavalsoptocht in Nuth. Steeds weer wordt door toeschouwers aangegeven wat een mooie
groep de harmonie toch is met prachtige kostuums.

• Jaarvergadering

Nieuwe
penningmeester
voor
St Bavo

Op dinsdag 26 maart is de jaarvergadering gehouden van Koninklijke Harmonie St.
Bavo. Tijdens deze vergadering werd Astrid van de Sande gekozen als nieuw bestuurslid. Zij neemt het penningmeesterschap over van Ton Willems. Afgelopen
twaalf jaar was dhr. Willems penningmeester van de harmonie. Hij werd wel weer
herkozen als bestuurslid. Hierboven is een foto van het voltallige bestuur weergegeven tijdens de vergadering.

Dit jaar
aanzienlijk
minder
communicantjes

• Begeleiden communicantjes
De voorstellingsmis van de communicantjes op zondag 14 april werd opgeluisterd
door onze vereniging. Het aantal communicantjes was vorig jaar nog 24. Het aantal
dit jaar was aanzienlijk minder, in totaal slechts 7. De communicantjes werden weer
door harmonie St. Bavo vanaf het marktplein naar de kerk begeleid.
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• FotoF Limburg 40 jaar

Opluistering
40 jaar
FotoF Limburg

FotoF Limburg uit Nuth herdacht vrijdag 17 mei haar 40 jarig bestaan (1979 - 2019). Dit
feest werd gevierd met een grootse expositie. Harmonie St. Bavo luisterde de festiviteit
op met een concertje op de weide tegenover de expositieruimte (Kamp 10 Nuth).

• Beoordelingsconcert
Beoordeling
predicaat
“ goed ”

Het Beoordelingsconcert van MFO (Muziek Federatie Onderbanken) werd dit jaar gehouden op zaterdag 15 en zondag 16 juni in het Trefcentrum van Nut. Dit concert werd
georganiseerd met ondersteuning van Koninklijke Harmonie St. Bavo. Onze vereniging
nam zondag 16 juni deel en behaalde 83 punten voor het eerste werk en 80,5 voor het
tweede hetgeen het predicaat “goed” opleverde.

• Processie
Ook dit jaar, zondag 23 juni, heeft harmonie St. Bavo deelgenomen aan de Heilige Sacramentsprocessie in Nuth. De route was van de kapel in Grijzegrubbe naar Tervoorst.
Als één van de weinige verenigingen liep onze vereniging daadwerkelijk mee in de stoet.
Het was die dag uitzonderlijk warm weer, waardoor de tocht voor de deelnemers toch
wel zwaar was.

• Wandeltocht en barbecue

De wandeltocht en barbecue op zondag 30 juni waren weer een groot succes. Vanwege
het zeer warme weer was het aantal deelnemers aan de wandeltocht beperkt. De organisatie had gelukkig gezorgd voor de nodige verfrissing onderweg. Bij het Scoutinggebouw
kon men na afloop van de wandeling genieten van een uitstekend verzorgde barbecue.
Het aantal deelnemers aan de barbecue was aanzienlijk groter dan het aantal wandelaars.
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• Zomeravondconcert harmonie in open lucht

Overdracht
dirigeerstokje aan
nieuwe
Traditioneel wordt de laatste repetitie
gehouden als een zomeravondconcert
in de open lucht. Ditmaal vond het
concert plaats op dinsdag 2 juli op de
kruising van de Pommer en de Kruisweg. Het was het allerlaatste concert
dat André Seerden harmonie St. bavo
dirigeerde. Op bijgaande foto’s is
weergegeven dat André dirigeert, het
dirigeerstokje overdraagt aan Louis
Hensgens, vanaf nu de nieuwe dirigent
van onze vereniging en vervolgens
Louis als dirigent optreedt.

dirigent

Felicitaties
voor
geslaagde
jeugdleden

Jeugdleden geslaagd
In februari nam Stijn de Bie (trompet) deel aan het Solisten Concours van muziekschool Schunck in Heerlen. Hij behaalde hierbij 80 punten. Op zondag 7 april namen
Lucas Bussmann (hoorn) en Jesse Dieteren (klarinet) deel aan het Hubert Hermens
solisten concours in Wijnandsrade. Jesse werd in de derde divisie eerste met 81
punten en Lucas won in de vierde divisie een eerste prijs met 82 punten. Onlangs
haalden Lucas en Stijn eveneens hun HAFA A examen. Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie mooie resultaat

Paaseierenactie weer groot succes
Aanhangwagen
vol met
paaseieren

Ook dit jaar mag de paaseierenactie als zeer geslaagd worden beschouwd. Evenals vorig jaar
werden er ongeveer 12.000 eieren verkocht.
Zoals de foto weergeeft werden de eieren soms
met aanhangwagens aangevoerd.
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Nieuwe dirigent voor Koninklijke Harmonie St. Bavo

Louis Hensgens
is nieuwe
dirigent

Koninklijke Harmonie St. Bavo heeft een
nieuwe dirigent: Louis Hensgens. Hij werd
geboren op 17 februari 1962 in Sittard en
woont op dit moment in Schinveld. Hij
heeft de muziekopleiding gevolgd aan het
Conservatorium in Maastricht (HAFADirectie, AMV-diploma).
Momenteel is hij werkzaam als docent muziek aan het St. Jans/Carboon College in
Hoensbroek en aan het BC Broekhin in
Roermond.
Hij is eveneens nog dirigent van Harmonie
St. Gerlachus uit Oirsbeek. Na de zomervakantie, dus vanaf 20 augustus, tevens dirigent van Koninklijke Harmonie St. Bavo uit
Nuth.

Repetitiebezoek jan - juni 2019
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In de periode van week 1 t/m week 25 hebben tussen de 25 en 34 muzikanten de repetitie bezocht. In deze periode waren er 37 muzikanten. Dit betekent een gemiddeld aantal repetitiebezoekers gedurende deze periode was 80%. Iets minder dan de tweede
helft van 2018 (81%). 6 muzikanten hebben alle 21 bijgehouden repetities bezocht.

!!! De eerste repetitie na de zomervakantie
is op dinsdag 20 augustus !!!

