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Wat moet je zeggen over de eerste maanden
van 2021 ?

De impact van
corona voor het
verenigingsleven is
enorm geweest

Bestuur:
 Voorzitter
Richard Maessen

 Penningmeester
Astrid van de Sande

 Secretaris

Eigenlijk valt er weinig te melden. We hebben niet gerepeteerd, we hebben geen concerten gegeven en nagenoeg geen andere activiteiten gehad. Als bestuur hebben we
wel iedere maand vergaderd maar ook daar merkten we dat de te bespreken onderwerpen minder werden en de vergaderingen korter duurden (wat dan weer een
voordeel was).
De impact van corona is ook voor het verenigingsleven enorm geweest. Maar gelukkig
vormen de vaccinaties de uitweg. Langzaamaan gaat Nederland weer van het slot en
krijgen we meer ruimte en mogelijkheden. Dit heeft er voor ons toe geleid dat we
vanaf 25 mei weer zijn kunnen starten met de repetities. Hiervoor heeft iedereen zijn
eigen afwegingen gemaakt om wel of niet aan te sluiten. Het repetitiebezoek wordt
steeds beter en ik hoop dat dit na de zomervakantie weer als vanouds is.
Over het algemeen hoor ik dat het niet kunnen musiceren als een gemis werd ervaren
en dat men weer blij is dat de draad opgepakt kan worden. Gelukkig maar. Dat biedt
ook weer de hoop en perspectief voor de toekomst, hetgeen ook blijkt uit het aantal
aanmeldingen voor de deelname aan de repetities tijdens de zomerstop. Dat geeft een
goed gevoel. Hopelijk kunnen we zonder al te veel schade eindelijk een dikke streep
trekken onder deze vervelende tijd.
Inmiddels hebben we de jaarvergadering over 2020 (nog digitaal) afgerond, is de donateursactie al weer achter de rug en zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor
het buitenoptreden van 20 juli. Eindelijk weer muziek maken voor publiek. Mooi nog
om te benoemen is het 40-jarig jubileum van het damescomité in april van dit jaar. Wij
hebben de dames namens de harmonie natuurlijk van harte gefeliciteerd met deze
bijzondere mijlpaal.
Het is fijn om weer vooruit te kunnen kijken naar nieuwe activiteiten voor de tweede
helft van 2021. Daar doen we het uiteindelijk voor. Zo worden de eerste voorbereidingen al getroffen voor het koffieconcert, zijn er gesprekken met Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek voor een gezamenlijk concert, kijken we al vooruit naar de Bavoviering begin oktober en wordt er nagedacht over een activiteit (iets met met BBQ??)
voor de leden ergens in september.
Ik wil jullie allemaal dank zeggen voor het naleven van alle spelregels die we hebben
afgesproken waardoor de repetities op een verantwoorde manier zijn verlopen. Hierdoor hebben zich geen corona-besmettingen voorgedaan en voelde iedereen zich voldoende comfortabel. Een compliment aan iedereen.
Vanuit mijn kant wens ik iedereen een hele mooie zomer toe. Maak mooie herinneringen. Denk hierbij ook eens af en toe aan de toekomst van de harmonie en de rol
die je zelf hierin kan pakken.
Geniet!!!!

Patrick Krottjé

Richard
(voorzitter: redactie)
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Overlijden Jan Moonen

Jan Moonen een
zeer vriendelijke
persoon en trouwe
muzikant

Begin dit jaar, op 26 januari, overleed
Jan Moonen. Jan was sinds 2001 lid van
onze harmonie als bariton speler,
maar maakte al muziek vanaf 1984.
We verliezen in hem een zeer vriendelijke persoon, een trouwe muzikant
en een echte vriend van onze vereniging. Hij was in voor een grap en was
altijd bereid om te helpen. Tot groot
eigen verdriet kon hij sinds enkele jaren niet meer actief zijn instrument
bespelen. Jan bedankt voor alles.

Jaaroverzicht 2021

Jaarvergadering
2021 gehouden via
webconferencing

Traditioneel wordt de jaarvergadering gehouden op de laatste dinsdag van de maand
maart. Vanwege de corona problematiek was het in 2021 niet mogelijk de vergadering
op de betreffende dinsdag te organiseren. Daarom werd binnen het bestuur besloten
de vergadering te houden via webconferencing en wel op woensdag 2 juni 2021 aanvang 20.00 uur.
Enkele belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:
Jaarverslag 2020
Besproken werd het jaarverslag 2020. In het algemeen waren er geen grote aanmerkingen of opmerkingen met betrekking tot het jaarverslag. Het verslag van de penningmeester met inkomsten en uitgaven 2020 en balans 2020 werden goedgekeurd.
Dirigent Louis Hensgens
Als dirigent van St. Bavo ben ik nog niet zo lang in functie. Hiervan is bovendien ook
nog een groot gedeelte uitgevallen vanwege corona problemen. Toch zijn er gelukkig
nog tussentijds repetities geweest, alhoewel met veel voorzorgsmaatregelen. Onlangs
hebben we, na een lange periode van uitval, weer kunnen starten met onze repetities,
en weer onder de noodzakelijke corona maatregelen. Ik heb de hoop dat we vanaf nu
de draad goed kunnen oppakken om weer aan concerten in de nabije toekomst te
kunnen werken. Als er voldoende belangstelling van de muzikanten is kunnen we tijdens de vakantieperiode wellicht enkele extra repetities organiseren.
Bestuursverkiezingen
Aftredend dit jaar waren Cor van Engelen, Ger Cremers en Richard Maessen.
Cor van Engelen heeft aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Cor werd
bedankt voor zijn jarenlange voortreffelijke en zeer gewaardeerde inzet.
Richard Maessen en Ger ceremers stelden zich herkiesbaar voor een volgende periode
van vier jaar.
Van de 40 stemgerechtigde leden hebben 33 personen hun sten uitgebracht.
De uitslag is als volgt:
Richard Maessen:
32 voor en 1onthouding
Ger Cremers:
33 voor
Beide heren hebben een nieuwe periode van vier jaar aanvaard.

Uitgave 30

juli 2021

Pagina 3

Paaseieren actie

Paaseieren actie
weer een groot
succes

Vanwege corona heeft het
vorige jaar de paaseierenactie
geen doorgang kunnen vinden, maar ditmaal kon de
jaarlijkse actie weer worden
georganiseerd. Veel eieren
zijn door leden van de vereniging bij de mensen thuisbezorgd. Zoals op nevenstaande
foto te zien is konden de
paaseieren ook persoonlijk
worden afgehaald bij het
Trefcentrum. Het was een
heerlijke temperatuur om
onze paaseieren uit te leveren. En ondertussen genieten van een lekker kopje koffie.

Ook ditmaal was de actie weer een groot succes en de opbrengst prima in orde.

Hernieuwde start van repetities

Start repetities
na de
“coronapauze”

De laatste repetitie voordat de “volledige lock-down” vanwege corona van kracht
werd was op dinsdag 13 october 2020. Op dinsdag 25 mei was het zover. Na maanden van gedwongwn “coronapauze” was weer mogelijk om in het Trefcentrum de
repetities te beginnen. Zoals uit bovenstaande foto blijkt was de animo groot.

Afscheid Cor van Engelen
Gedurende 20 jaar is Cor van Engelen bestuurslid geweest van harmonie St. Bavo. Belangrijke
zaken waar Cor zich ten volle voor inzette waren het organiseren van koffieconcert, paaseierenactie en verenigingsactiviteiten. eerdeVanuit
het bestuur had Cor dan ook de coördinatie
voor deze activiteiten. Tijdens de repetitie van
dinsdag 15 juni bedankte de voorzitter hem voor
zijn jarenlange voortreffelijke en zeer gewaardeerde inzet. Tevens werd hem door de voorzitter een presentje aangeboden.
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Damescomité bestaat 40 jaar
22 april 1981 - 22 april 2021

Het damescomité van de Koninklijke Harmonie Sint Bavo is opgericht op 22 april 1981 en
bestaat dit jaar dus precies 40 jaar. Twee leden van het eerste uur zijn nog steeds actief.
Dat zijn Anny Brand en Leontien Zautsen. Twee rustende leden zijn Lies Bormans en Enny van Hulten. Enny is de erevoorzitter van het damescomité.

40 jaar
damescomité
22 april 1981
22 april 2021

Op 22 april werden de dames, ter ere van het jubileum, verrast met een mooie doos
bonbons, maar nog belangrijker, met een mooie brief van de voorzitter van de harmonie.
Hieruit blijkt dat ons comité op een enorme waardering vanuit de harmonie mag rekenen.
Voor de harmonie heeft het damescomité al verschillende keren nieuwe carnavalsuniformen zelf gemaakt. Daarnaast verzorgt het damescomité verschillende activiteiten zoals de
Cadeau- & Hobbymarkt en Luikse Markten. Deze activiteiten leveren de benodigde financiële middelen op, waardoor de harmonie al meerdere keren uniformen en muziekinstrumenten van het damescomité in ontvangst heeft mogen nemen. Ook is het Koffieconcert
niet compleet zonder handwerkstand en vers-bereid gebak.
Het damescomité had van 22 april een feestdag willen maken, maar dat ging vanwege corona helaas niet door. Daarom heeft ieder lid die dag een bloemetje ontvangen, waarbij
ook de 2 rustende leden niet werden vergeten. In de afgelopen 40 jaar zijn heel wat dames lid geweest, maar verschillende dames zijn ook weer gestopt vanwege verschillende
(privé-)redenen. Helaas zijn er ook dames tijdens hun lidmaatschap overleden.
Ons comité telde tot maandag 21 juni 14 leden, maar tijdens onze jaarvergadering mochten wij kennis maken met Ellis Bisscheroux- Reinders als nieuw lid. Natuurlijk is zij meer
dan welkom!
In de loop der jaren zijn hechte vriendschappen ontstaan, waardoor, heel eerlijk gezegd,
de bijeenkomsten soms zeer rumoerig zijn, maar wel altijd oergezellig!
Martje Florax-Pinckaers
(voorzitter damescomité: redactie)
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Contact en communicatie via Teams meetings

Tijdens corona
periode toch
contact mogelijk
via
webconferencing

Vanaf oktober vorig jaar tot mei dit jaar waren er door de corona problematiek geen
repetities mogelijk. Om toch af en toe contact te hebben werden de leden uitgenodigd
om bij te praten via webconferencing door middel van Teams meetings. Bovenstaande
foto geeft een voorbeeld hoe e.e.a. via beeldscherm in zijn werk gaat.
Ook de maandelijkse bestuursvergaderingen en de jaarvergadering werden gehouden
via webconferencing.

Felicitaties voor 40 jarig damescomité
Terug naar 1981

Wekelijkse
handwerkavond
zorgt nog steeds
voor veel
artikelen

2 jaar voor het 140 jarig bestaansfeest van de Koninklijke Harmonie Sint Bavo in 1983
is het damescomité opgericht. Een van de doelen was destijds om nieuwe uniformen
aan te bieden aan de jarige. Met heel vele energie en inspanningen is dat destijds ook
gerealiseerd.
De wekelijkse handwerkavond (door Corona nu jammer genoeg op een lager pitje)
zorgt nog steeds voor de productie van veel handgemaakte artikelen die verkocht
worden op braderieën, hobbybeurzen en de handwerkstand tijdens het jaarlijkse koffieconcert. Ook zijn jullie actief met het organiseren van hobbybeurzen en rommelmarkten en is de jaarlijkse donateursactie niet meer weg te denken in Nuth. Het
heerlijke zelfgemaakte gebak vindt gretig aftrek tijdens het koffieconcert. Verder verzorgen jullie al jaren met veel zorgvuldigheid het beheer/onderhoud van onze kostuums en wordt er nooit een vergeefs beroep op jullie gedaan om andere hand- en
spandiensten te verrichten tijdens de vele activiteiten van de harmonie.
Leden van het eerste uur zijn Enny van Hulten (erevoorzitster/rustend lid), Leontien
Zautsen, Anny Brand (bestuurslid), en Lies Bormans (rustend lid).
In de loop der jaren zijn er heel veel dames actief geweest voor het damescomité
waar gezelligheid, samenwerking en belangeloze inzet voor de harmonie centrale
thema’s zijn.
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Naast de reeds genoemde dames wordt het comité compleet gemaakt door Marthje
Florax (voorzitter), Margriet Spaetgens (secretaris), Els Kockelkoren
(penningmeester), Mendy Sanders (bestuurslid), Fieny Pinckaers, Netty Weusten, Marianne v.d. Broek, Marian Marell, José Savelkouls, Marie-José Passage, Corry Finger en
Ingrid Hendriks en sinds kort Ellis bisscheroux.
De afgelopen 40 jaar heeft de harmonie heel veel steun mogen ontvangen in de vorm
van financiële bijdragen. Ook kijken we dankbaar terug op de vele instrumenten die we
hebben gekregen tijdens de koffieconcerten en diverse andere jubilea. Zonder andere
instrumenten te kort te doen was het aanbieden van 2 pauken tijdens het 150 jarig
jubileum in 1993 toch wel een van de hoogtepunten.
Tijdens het koffieconcert in 1998 hebben we wederom nieuwe uniformen van jullie
mogen ontvangen en in 2001 hebben wij ter gelegenheid van jullie eigen 20-jarig jubileum een nieuw verenigingsvaandel gekregen. Dit vaandel wordt tot op de dag van vandaag nog steeds met trots gebruikt.
Ook de kleding (smokings) van de bestuursleden wordt door jullie geregeld waardoor
zij er altijd netjes op staan.
En als we het dan over kleding hebben, jullie zorgen er al 40 jaar voor dat de harmonie
er tijdens de vele carnavalsoptochten (Nuth, Eschweiler, Maasmechelen) altijd piekfijn
bij loopt in de zelfgemaakte carnavalsuniformen met een bijpassend carnavalsvaandel.
Het is mooi om te zien dat er in die 40 jaar een hele hechte groep is ontstaan. Niet
alleen maar hardwerkende dames die zich inzetten voor de harmonie. Uit het damescomité zijn echte vriendschappen ontstaan en dat is waar het in een vereniging ook om
gaat. Dit alles vanuit dat ene gemeenschappelijke doel.
En zo is de omschrijving in het handelsregister dan ook volledig passend:
“vriendenkring op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering”.
Jullie mogen met recht trots zijn op de vereniging en alles dat jullie in die 40 jaar hebben weten te realiseren. Voor de komende tijd is verjonging binnen verenigingen van
groot belang. Dit wensen wij jullie ook toe in de hoop dat het fantastische werk ook
de komende jaren onverminderd door kan gaan.
We hebben het al heel vaak gezegd. Bij deze nogmaals een heel groot en welgemeend
DANKJEWEL voor al die dames die op dit moment nog heel actief zijn maar ook
voor alle andere dames die de afgelopen 40 jaar een bijdrage hebben geleverd aan deze
geweldige groep vrouwen.
Het is natuurlijk jammer dat dit jubileum vanwege de huidige corona-richtlijnen niet de
aandacht krijgt die het zou moeten krijgen. Zodra het weer mogelijk is zullen we hier
als harmonie natuurlijk nog op een gepaste wijze op terugkomen. Maar ondanks dat
zeggen wij namens het voltallige bestuur, dirigent, ere-dirigent, muzikanten, ereleden
en beschermheer van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Wij hopen dat jullie nog
lang een actieve bijdrage mogen blijven leveren aan onze vereniging.

!!! De eerste repetitie
na de zomervakantie
is op dinsdag 7 september !!!

