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Het is feest in Nuth!
In 1843 heeft een aantal Nuthse muzikanten dat lid was van de harmonie uit Amstenrade besloten om
in eigen dorp ook een harmonie op te richten. Nu, 175 jaar later, vieren wij feest.
Ontelbare repetities, concerten, muziekstukken, processies, optochten, activiteiten, hoogtepunten en
ook minder fijne gebeurtenissen zijn er in die 175 jaar de revue gepasseerd. Er is samen veel gelachen
maar ook samen gehuild. Tranen om vrienden waar we helaas (soms veel te vroeg) afscheid van hebben moeten nemen.
175 jaar Sint Bavo is een zeer bijzondere prestatie. Denk hierbij eens aan alle muzikanten, dirigenten,
bestuursleden, ereleden, dames van het damescomite, repetitielokalen, vrijwilligers en sympathisanten die in al die jaren aan de vereniging verbonden zijn geweest en nog steeds zijn. Al deze mensen
zijn het DNA van onze harmonie en zorgen er keer op keer voor dat wij een krachtige vereniging zijn
– en ook blijven naar de toekomst. De kracht van de Koninklijke Harmonie Sint Bavo zit in de mensen
die al meer dan 175 jaar alles geven om de maatschappij een klein beetje beter, mooier en muzikaler
te maken.
Deze bevlogenheid vertaalt zich in een vereniging die ook de komende jaren in staat is om mooie
dingen te doen voor de gemeenschap en onze achterban, waaronder u!
De harmonie is meer dan een vereniging. Het is een plek
waar velen zich thuis voelen, een plek waar men vrienden ontmoet. Een plek voor jong en oud. Sint Bavo is ook
maatschappelijk betrokken, met als speerpunten: samen
muziek maken, gezelligheid en beleving creëren, normen
en waarden stellen en de jeugd begeleiden in hun ontwikkeling.
Op onze eigen manier willen wij een belangrijke sociale
en bindende factor zijn en een waardevolle bijdrage blijven leveren aan het Nuthse verenigingsleven.
Richard Maessen
Voorzitter
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Fysiom
(045) 565 05 85
info@fysiomx.nl
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Kinderfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie
Shockwave
Revalidatie
Training

www.fysiomx.nl

Muziek blijft fascineren
“Het belangrijkste staat niet in de noten.” Met deze uitspraak van Gustav Mahler probeer ik te verwoorden wat ieder van ons al eens heeft ervaren. Muziek is meer dan alleen het spelen of beluisteren van
melodieën, harmonieën en ritmes. Nee, achter deze noten, harmonieën en ritmes verbergt zich veel
meer. Muziek kan ons raken, bekoren, vertederen, verbinden. En precies dit maakt muziek voor de
mens van onschatbare waarde. Het fascineert en motiveert hem.
Zo fascineert het ook om zelf actief en samen met anderen in een koor te zingen of in een orkest te
musiceren, of door koren en verenigingen te ondersteunen en als toehoorder concerten te bezoeken.
De Koninklijke Harmonie Sint Bavo verbindt mensen al 175 jaar met veel succes. Actief, als muzikant,
en passief, als toehoorder. Met passie en grote inzet van alle muzikanten en de nodige portie humor
wordt er wekelijks intensief gerepeteerd. In die repetities werken we toe naar een succesvolle
gemeenschappelijke muziekbelevenis voor muzikanten en publiek.
Voor mij, als dirigent, is het een groot feest als deze
gemeenschappelijke muziekbelevenis plaatsvindt. Het
geeft een waanzinnig goed gevoel als muzikanten en
publiek door de muziek gefascineerd worden en ik
hieraan een bijdrage heb kunnen leveren.
Gedurende de 175 jaren zijn muziekstijlen en muzieksmaken steeds veranderd, maar het beleven van muziek is tijdloos. Daarom sluit ik af met de woorden van
Hans Christaan Andersen: “Waar woorden tekortschieten, spreekt de muziek.”
Ik wens de Koninklijke Harmonie Sint Bavo en allen die
zich met haar verbonden voelen een rijke muzikale
toekomst toe.
André Seerden
Dirigent

© Theo Finger
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De jubileumactiviteiten
worden mede mogelijk
gemaakt door:

Programma-overzicht jubileumjaar

Zaterdag 21 april:

Jubileumconcert ‘Time for Music’
Trefcentrum Nuth, 20:00 uur

September, oktober,
november:

Overzichtstentoonstelling geschiedenis
Koninklijke Harmonie Sint Bavo
Gemeentehuis Nuth

Oktober, november,
december:

Verkoop jaarkalender
met bijzondere foto’s van de harmonie

Zondag 7 oktober:

Bavofeest. H. Mis
met huldiging jubilarissen
Verdere programma volgt
Bavokerk Nuth, 9:30 uur

Vrijdag 23 november:

Theaterconcert m.m.v. Brass-ensemble
Koperpoets en de harmonie
Trefcentrum Nuth, 20:00 uur

Zaterdag 24 november:

Nuth’s Got Talent
I.s.m. Basisschool de Bolster
Trefcentrum Nuth, 14:00 uur

Zondag 25 november:

Koffieconcert
Trefcentrum Nuth, 12:00 uur
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Geschiedenis van de harmonie
Het allereerste begin
Volgens historische gegevens is de harmonie van Nuth opgericht in 1843. Drie jaar daarvoor was
harmonie De Nederlanden in Amstenrade opgericht. Verschillende muzikanten uit Nuth speelden in
Amstenrade. Zij besloten al snel wat dichter bij huis te blijven en zelf een harmonie in Nuth op te
richten. De naam was toen echter nog niet St. Bavo.
Veel van de muzikanten brachten in de beginjaren hun eigen instrument mee naar de repetities. Als
enige instrumentarium werd een grote trom en cymbalen aangeschaft. Een harmonie zonder vaandel
bestaat natuurlijk niet. Men kocht een “wit-zijden” vaandel. De naam was toen nog steeds niet St. Bavo:
op het vaandel stond alleen ‘Harmonie van Nuth’ vermeld.

Onenigheid
Toen de harmonie werd opgericht,
had Nuth ook al een schutterij. In het
begin werkte men in voorbeeldige
harmonie samen. Maar dat duurde
niet erg lang. In het jaar 1848 ontstond er onenigheid.
Samen met Luxemburg maakte
Limburg deel uit van de Duitse Bond,
het toenmalige Duitse rijk. Binnen
deze bond kwam het tot moeilijkheden. De permanente Bondsdag
werd vervangen door een voorlopig
Centraal Bestuur. Het Gemeentebestuur en de Schutterij wilden zich
afscheiden van de Duitse Bond. Zij
waren Hollands gezind. De pastoor
en de harmonie bleven nog steeds
vechten voor het lidmaatschap van
de Duitse Bond. In 1866 werd de
Duitse Bond ontbonden en was een
betere samenwerking weer mogelijk.

Het centrum van Nuth, 1910. De Harmonie St. Bavo viert feest in
Nuth op de Dorpstraat

De naam Sint Bavo
Vermeldenswaardig is dat in vroeger
jaren, van 1883 tot 1920, altijd het St.
Caeciliafeest bij de vereniging werd
gevierd. Enige jaren later heeft men
het Caeciliafeest vervangen door het
St. Bavo, 1933. Het 90-jarig bestaan
feest van St. Bavo.
Helemaal duidelijk is het niet, maar het moet in die periode zijn geweest dat de naam veranderde van
de ‘Harmonie van Nuth’ in ‘Harmonie St. Bavo, Nuth’, genoemd naar de patroonheilige van de parochie
Nuth.

De eerste muziekconcoursen
Op 28 februari 1928 werd voor het eerst de Koninklijke goedkeuring verkregen op de officiële statuten
van de vereniging. In 1930 nam de harmonie voor het eerst deel aan een muziekconcours. Dat was in
Eysden. Het resultaat was “In de eerste afdeeling behaalde zij den tweede prijs met waardering der jury”.
In 1933 zocht de harmonie het hogerop. Ze nam deel aan een internationaal concours in De Bilt. Het
resultaat was een dubbele bekroning, namelijk “Eerste prijs marschwedstrijd en eerste prijs concertwedstrijd.” Harmonie Nuth had nu de smaak te pakken. In 1934 ging men opnieuw op concours. Nu was
Eindhoven aan de beurt. In de afdeling uitmuntendheid werd een eerste prijs met aantekening
behaald.

De oorlogsjaren
Tijdens de oorlog maakte de Duitse
bezetting een einde aan de activiteiten van de harmonie. Maar in
1945 werden de repetities weer
hervat. Met veel succes kon worden
deelgenomen aan de groots opgezette bevrijdingsfeesten van 4 juni
1945. Zoals u zult begrijpen, kon
het honderdjarig bestaan niet in
1943 gevierd worden, vanwege de
oorlog. Maar tijdens Pinksteren in
1946 werd de schade ruimschoots
ingehaald.
Beschermvrouwe Barones Van Kessenich feliciteert voorzitter Cobben
met het 120 jarig bestaansfeest, 1963

Het predicaat Koninklijk
Hare Majesteit Koningin Juliana
verleende in 1954 aan Harmonie St.
Bavo het predicaat Koninklijk. Dit
predicaat is in 2010 voor een periode van 25 jaar verlengd.

Drumband

Drumband St. Bavo tijdens muziekconcoure in Bonn, 1964

In het verleden beschikte Harmonie St. Bavo nog over een mooie
drumband. Dit blijkt wel uit de foto
hiernaast uit 1964 waarbij St. Bavo
deelnam aan een Muziekconcours
in Bonn, Duitsland.

Damescomité
Als afsluiting is het zeker waard te vermelden dat de harmonie beschikt over een zeer actief damescomité. Zij is van zeer groot belang voor de financiële ondersteuning van onze vereniging.
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Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

TRIADE Hypotheken - Verzekeringen BV
Stationstraat 77
6361 BH Nuth
T 045 - 524 59 84
E info@triadebv.nl
I www.triadebv.nl

Kom
gerust
langs!

Beste verenigingsleden, vrienden en bekenden van
Koninklijke Harmonie St. Bavo
175 jaar vol muziek, inspanning en broederschap in Nuth
zijn verstreken. Waarvan al 65 jaar met het predicaat ‘Koninklijk’. Een waardevol jubileum voor de Koninklijke Harmonie Sint Bavo, dat in onze gemeenschap mag worden
gevierd.
Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat een
blaasorkest een essentiële rol vervult in de gemeente. Van
oudsher heeft het traditionele harmonie- en fanfareorkest
in Limburg een belangrijke functie bij straatoptredens. De
muzikale noten brengen leven in de gemeenschap. En bieden soms ook troost. Koninklijke Harmonie Sint Bavo dient
dit nut nog steeds, na al die jaren.
De vereniging neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheden serieus en maakt altijd deel uit van onder meer de
jaarlijkse processie, geeft acte de présence bij de huldiging
van de gedecoreerden op Koningsdag. En onlangs nog
fleurde de harmonie de carnavalsoptocht op. Ook maken de harmonieleden de jeugd enthousiast
voor muziek door het geven van wekelijkse blokfluitlessen. Niet alleen het gemeentebestuur, maar
ook het merendeel van de inwoners waardeert deze inspanningen enorm.
Koninklijke Harmonie Sint Bavo verzorgt daarnaast nog altijd met veel plezier en enthousiasme een
groot aantal optredens in onze gemeenschap. Het jaarlijkse koffieconcert is een van de hoogtepunten.
En dat concert heb ik zelf meerdere malen met veel bewondering mogen bijwonen. De muziek die het
orkest ten gehore brengt is vernieuwend en van hoogstaande kwaliteit.
Musiceren betekent ook het hebben van discipline en het tonen van doorzettingsvermogen. Op het
moment dat dit samen wordt gebracht, ontstaat er broederschap en plezier. Op deze wijze heeft Koninklijke Harmonie Sint Bavo onze gemeenschap gediend en ik hoop van harte dat deze inspanningen
in ere worden gehouden.
Op naar de volgende vijfentwintig jaar, Koninklijke Harmonie Sint Bavo.
Van harte gefeliciteerd en een welluidend jubileumjaar gewenst.
Désirée Schmalschläger
Burgemeester Nuth
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Koninklijke Harmonie St. Bavo Nuth 175 jaar
Als beschermheer, sinds 1 september 1994, is het voor mij vanzelfsprekend een bijdrage te leveren aan
de jubileumgids voor het 175-jarig bestaan.
In het jaar 1843 werd de Harmonie opgericht door de toenmalige burgemeester (voorzitter) en de pastoor (beschermheer). De harmonie werd genoemd naar de patroonheilige van de parochie. Aan alle
openbare en kerkelijke feesten verleende de harmonie haar volle medewerking en dat doet ze nog
altijd. Processies worden nog steeds opgeluisterd.
Door de brede steun van de burgerbevolking wordt de harmonie in staat gesteld de aankoop van muziek, instrumenten, uniformen etc. te financieren. Daar tegenover staat: is er iets te doen, de harmonie
St. Bavo is steeds present. Het doel is dan ook samen muziek maken tot vermaak van de leden en de
gehele dorpsgemeenschap.
In 1923 scheidden zich enkele leden af en werd in
Grijzegrubben een fanfare opgericht. Later dat jaar
gebeurde hetzelfde in Vaesrade en richtte het rectoraat met kerk en school zelf een harmonie op.
In 1943, in de oorlogsjaren, werd besloten niet meer
in het openbaar op te treden en te repeteren. Ieder
lid kreeg zijn instrument en pet mee waarvoor hij
diende te zorgen. Het eerste optreden in het openbaar vond weer plaats in het voorjaar van 1945.
In 1954 kreeg de harmonie het predicaat ‘Koninklijk’
toegekend. De eerste aanvraag hiervoor was al in
ingediend bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1943. Vanwege de oorlog werd dit destijds
uitgesteld. Het predicaat ‘Koninklijk’ werd in 2010
voor een periode van 25 jaar verlengd. Dit wordt
door de harmonie met veel trots uitgedragen.
Tijdens het koffieconcert in november 2017 heb ik het nieuwe logo mogen onthullen,
dat de aard van de vereniging weerspiegelt en waarin het ‘koninklijke’ eveneens subtiel is verwerkt.
Als Nuther gemeenschap mogen wij trots zijn op onze harmonie, die de moeilijke tijden van de laatste
25 jaar heeft weten te doorstaan door op een onvermoeibare wijze te blijven zoeken naar aanknopingspunten om de jeugd aan haar te binden.
Fons Heuts
Beschermheer

© Theo Finger
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INSTALLATIE
TECHNIEK
HORSELSTRAAT 5 NUTH
TEL 045-5650615
Wij installeren ook duurzame installatie’s
Warmtepompen en zonnepanelen

Info@marcdelange.nl www.marcdelange.nl

Jubileumconcert
zaterdag 21 april 2018 | 20:00 uur | Trefcentrum Nuth
Dit jaar bestaat de Koninklijke harmonie 175 jaar. Dit bijzondere feest vieren we het hele jaar met
diverse activiteiten.
De eerste activiteit staat gepland op 21 april om 20:00 uur. Dan is het tijd voor ons jubileumconcert
‘Time for Music’. We nemen u mee door een spectaculair en gevarieerd muziekprogramma. Werken
van de klassieke componisten, filmmuziek, swingende Latin en pop/rockhits van Adele tot Metallica
vormen samen een mix van klassiek en modern die uw zintuigen zal prikkelen.
Dit concert voert de harmonie uit samen
met een zangeres en diverse professionele muzikanten die hun ‘roots’ bij
onze harmonie hebben liggen:

•

Leo Janssen (o.a. saxofonist
Metropole orkest en freelance
jazz-saxofonist)

•

Hub Boesten (o.a. trompetdocent
muziekschool Roermond en muzikaal leider Big Band Boesten)

•

Rob Sijben (o.a. freelance
jazz-saxofonist en eigenaar
saxofoonatelier Arnhem)

•

Vinesh Dijkstra (o.a. uitvoerend
musicus klarinet en klarinetdocent bij diverse verenigingen).

Kaarten kosten €12,50 en zijn verkrijgbaar bij de leden van de harmonie of bij:
• G. Florax, Nuinhofstraat 100
• Aan Hoes, Nuinhofstraat 86a
• DIO Drogisterij, Stationsstraat 272
• via e-mail: themaconcert@harmoniesintbavo.nl
Wij hopen u op 21 april te mogen begroeten!
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REALISEERT VEELZIJDIG.
www.vandekreeke.eu
www.habenu-vandekreeke.com

CONTAINERS VOOR ALLE DOELEINDEN
LEEM/LOSS EXPLOTATIE
GRONDWERKEN KLEIN TOT MEGASTAL
LEVEREN ZAND-GRIND-TEELAARDE
KORRELMIX- BIG BAGS

045 524 1261 | INFO@MEENSNUTH.NL
045 524 1261 | INFO@MEENSNUTH.NL
KORRELMIX- BIG BAGS
LEVEREN ZAND-GRIND-TEELAARDE
GRONDWERKEN KLEIN TOT MEGASTAL
LEEM/LOSS EXPLOTATIE
CONTAINERS VOOR ALLE DOELEINDEN

Bavofeest
zondag 7 oktober 2018 | 9:30 uur | Sint Bavo-kerk
Op de feestdag van de H. Bavo, op 7 oktober 2018, is er een plechtige hoogmis in de St. Bavo-kerk in
Nuth. Hoewel er nog veel details geregeld moeten worden, ligt het in de bedoeling om deze mis feestelijk op te luisteren samen met het Bavokoor. Mogelijk spelen of zingen er solisten tijdens de feestelijke mis.
Aansluitend aan de H. Mis is er in het Cultureel Trefcentrum in Nuth een koffiemaaltijd. Daarbij is het
voornemen om tijdens de koffiemaaltijd en vooral aansluitend een gezellig Frühshoppen te organiseren. Deze ideeën zullen nog gedetailleerd uitgewerkt worden en in de definitieve programma’s worden
opgenomen. Houd hiervoor onze website en Facebookpagina in de gaten.

Brass-ensemble Koperpoets

Ervaar en ontdek het geluid en de opwinding van de blaasmuziek
vrijdag 23 november 2018 | 20:00 uur | Trefcentrum Nuth
Brass-ensemble Koperpoets laat horen dat (klassieke) muziek en humor fantastisch samengaan. Dit
zeer levendig ensemble heeft recentelijk nog een aantal optredens verzorgd in China en brengt tijdens
ons jubileumweekend de zaal tot leven met haar uiterst creatieve muzikale show.
In dit optreden brengen 5 Limburgse instrumentalisten u de diepte in. Laat u verrassen door hun mix
van muzikaal theater, virtuositeit, entertainment, comedy en cabaret.
Het kenmerk van Koperpoets is spontaniteit en vooral plezier! Ongeacht de stijl, want de muziek staat
centraal. Samen met de jubilerende harmonie bezorgt Koperpoets u een bijzonder aangename en
muzikale avond.
Nieuwsgierig geworden?
Liefhebbers van een spetterend blazersensemble mogen deze show niet
ongemerkt voorbij laten gaan.
Reserveer daarom 23 november
2018 al in uw agenda en laat u
verrassen.
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Voor al uw
feesten en partijen
Dorpstraat 13 - 6361 EJ Nuth
Tel. 045-5241273

www.smeijstershoek.nl

Communiceren kan
op veel manieren...
• telecom • projectmanagement • IT oplossingen • domotica & beveiliging
petitverbindt.nl

Nuth’s Got Talent
zaterdag 24 november 2018 | 14:00 uur | Trefcentrum Nuth
Op zaterdag 24 november organiseren we Nuth’s Got Talent : een talentenshow waaraan alle kinderen van Nuth kunnen meedoen. We dagen iedereen uit om zijn of haar talenten te laten zien, in een
groepje, samen met een familielid of solo. Dus ben jij goed in muziek, kun je goed playbacken, ken je
een leuk dansje, wil je je goochelkunsten laten zien of kan je heel goed een bal hoog houden? Doe dan
mee en laat jouw talenten zien!
Inschrijven (verplicht) via nuthsgottalent@gmail.com. Meer info volgt via onze website en Facebookpagina.

Koffieconcert
zondag 25 november 2018 | 12:00 uur | Trefcentrum Nuth
In het verleden was het gebruikelijk dat de harmonie een serenade bracht bij elk gouden bruidspaar
in het dorp. Door de maatschappelijke veranderingen werd het op enig moment steeds moeilijker om
de muzikanten bij elkaar te krijgen om deze serenades te verzorgen. Er is toen gezocht naar een goed
alternatief om de gouden bruidsparen een passende muzikale hulde te brengen.
Onze toenmalige voorzitter (en huidige ere-voorzitter) Jan Offermans bedacht het concept voor het
koffieconcert. Inmiddels trakteren wij de gouden bruidsparen uit het kerkdorp Nuth al vele decennia
lang op een feestelijke en muzikale middag op de laatste zondag van november. Tijdens deze middag
worden zij door de harmonie persoonlijk in het zonnetje gezet. Ook de bruidsparen die hun 55-jarig
(smaragd), 60-jarig (diamant), 65-jarig (briljant) of 70-jarig (platina) huwelijksfeest vieren worden uitgenodigd en krijgen een ereplaatsje vooraan in de zaal. Zo ook de inwoners uit Nuth die een pauselijke
onderscheiding hebben ontvangen voor hun verdiensten voor onze parochie.
De laatste jaren is ook de burgemeester van de gemeente Nuth bij ons te gast om de aanwezige
bruidsparen toe te spreken en te feliciteren.
Tijdens deze middag is er uiteraard ook een bijzondere rol
weggelegd voor ons damescomité. Zij verwelkomen de
gasten en toehoorders en verwennen hen met koffie, (veelal)
zelfgemaakte vlaai en broodjes. Ook verkoopt de handwerkgroep van het damescomité ieder jaar weer handgemaakte
artikelen die goed passen bij de naderende feestdagen.
Sinds enkele jaren maken ook onze jeugdige muzikanten
(leerlingen op een instrument of blokfluit) hun opwachting.
Ook in het feestjaar zullen ze weer van zich laten horen en de
gasten laten genieten van hun muzikale vorderingen.
Net als ieder jaar zal ook in dit jubileumjaar ons koffieconcert
niet mogen ontbreken. Kom gezellig op de koffie bij de jarige
harmonie op 25 november aanstaande. Het wordt weer een
heel mooie en bijzondere middag als afsluiting van onze activiteiten ter gelegenheid van 175 jaar Koninklijke Harmonie
Sint Bavo Nuth.
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Koninklijke Harmonie Sint Bavo, 175 jaar!
Voor elke vereniging, van welke aard dan ook, betekent zo’n
groots jubileumjaar een mijlpaal om bij stil te staan. Als erevoorzitter was ik dan ook verheugd toen men mij als oudgediende vroeg een kleine bijdrage te leveren aan de inhoud
van deze jubileumkrant.
Na van 1978 tot 1995 als bestuurslid te hebben gefungeerd,
waarvan vanaf 1981 als voorzitter, werd ik tot erevoorzitter
benoemd. Met veel plezier kijk ik heden ten dage terug op de
vele mooie momenten die we toentertijd met een enthousiast bestuur en leden samen beleefd hebben. In mijn geheugen gegrift staat onder andere het 140-jarig jubileum in 1983,
het 150-jarig jubileum in 1993 en het 160-jarig jubileum in
2003. Mijlpalen met bijbehorende festiviteiten die wat betreft
planning en organisatie veel energie en daadkracht vergden
van bestuur en leden, maar die tevens motiveerden om op de ingeslagen weg, met diezelfde
tomeloze inzet, de toekomst positief tegemoet te zien.
Mooie concerten, uitgevoerd door de Harmonie Sint Bavo, zijn van alle tijden, al is de opvatting met
betrekking tot de keuze van de uit te voeren werken mettertijd wel wat veranderd. Het is goed om
te zien en te horen hoe tegenwoordig door bestuur, directie en leden wordt heroverwogen hoe aan
de harmonie een plek in een veranderende samenleving kan worden toegekend die past binnen de
huidige tijdgeest. Deze ontwikkelingen worden door onze huidige dirigent André Seerden serieus
opgepakt en met een positieve houding aan de leden overgebracht. Bravo voor de goede binding die
de dirigent met zijn muzikanten en bestuur heeft!
Tegenvallers zijn van alle tijden, maar deze worden overtroffen door de vele mooie en waardevolle
momenten die ruimschoots in de meerderheid zijn.
Samenvattend wens ik onze harmonie een geweldig feestjaar toe, dat het haar fundamenten mag
versterken waarop in de verdere toekomst gebouwd kan worden.
Harmonie Sint Bavo, van harte proficiat!
Jan Offermans
Erevoorzitter
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Bezoek onze show

room

Showroom
Reijmersbekerweg 27 6361 HE Nuth
045-5778564 / info@makrosol.nl

In en verkoop
Daelderweg 18
6361 HK Nuth
Tel: 045-5116220
www.weels.nl

Verkoop Adviseur
Fred van Enk
Tel: 06.54750369

Beste leden van de Harmonie St. Bavo
Toen ik de uitnodiging kreeg van jullie voorzitter Richard Maessen om een stukje in de jubileum
feestgids te schrijven, heb ik uiteraard meteen ‘ja’ gezegd. Daarna dacht ik even: “Ojee, wat ga ik nu
schrijven?” En eigenlijk wist ik het wel, want de Harmonie is niet uit de gemeenschap van Nuth weg te
denken. Wie Bavo zegt, zegt Harmonie.
Als je al 175 jaar bestaat, dan weet je ook dat je door deze gemeenschap gedragen wordt, anders
houd je het niet zo lang vol. Het is natuurlijk niet altijd gemakkelijk om in deze tijd een muziekgezelschap in stand te houden. Jullie echter hebben het al 175 jaar voor en met elkaar gespeeld.
Ik zie jonge gasten in jullie vereniging, veelzijdige talenten,
die jullie ook inzetten om de vrolijkheid en feestelijkheid die
van muziek uitgaat, nog een extra dimensie te geven. Met
de nieuwe initiatieven om op speelse wijze de jongsten het
plezier van muziek maken te laten ervaren.
De jubilea van huwelijksparen worden tijdens de koffieconcerten door jullie niet vergeten, evenals het ophalen van de
communicanten, het begeleiden van de processies en de
optochten, alsmede jullie muzikale bijdrage aan het parochiefeest, om gewoon maar enkele dingen te benoemen.
Ik ben echt trots op deze harmonie en dankbaar dat jullie in
onze parochie handen en voeten willen geven aan de gemeenschap in tijden van verdriet en vreugde. Als kersverse
pastoor wens ik namens het gehele kerkbestuur en pastoraal
team de Harmonie St. Bavo en haar leden nog heel veel jaren
toe. Nuth zonder Harmonie St. Bavo lijkt mij ondenkbaar!
Proficiat!
Pastoor Jan Geilen

De harmonie bedankt de volgende zaken voor hun goede samenwerking in de afgelopen jaren:
•

Meer dan bloemen, Stationsstraat 280, Nuth

•

Judith’s BloemStijl, Stationsstraat 274, Nuth

•

De Tentenboer, Vaesrade 50, Nuth

•

De Naamse Steen, Laar 16, Wijnandsrade

•

DIO Drogisterij Nievelstein, Stationsstraat 272, Nuth

•

Gitek Sportcentrum, Leeuwerikstraat 2, Nuth
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Auto onderhoud | Carwash | Auto verhuur

AUTOFIRST HALECO
Bedrijventerrein De Horsel | Daelderweg 27 | 6361 HK Nuth | 0455242192

www.autofirst-haleco.nl
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Overzichtsexpositie Koninklijke Harmonie Sint Bavo
september, oktober en november 2018 | Gemeentehuis Nuth
In het najaar organiseren we een overzichtstentoonstelling over de Koninklijke Harmonie St. Bavo.
Deze expositie vindt plaats van 7 september tot 15 november 2018 in het Gemeentehuis van Nuth.
U kunt tijdens de tentoonstelling allerhande zaken komen bewonderen, zoals:
•
fotomateriaal, video en film vanaf vroeger tijden tot nu
•
beschrijving van de geschiedenis van de vereniging
•
muziekinstrumenten
•
vaandels en kostuums
•
jubileumboekjes, oorkondes
•
velerlei andere attributen.
De entree is gratis en bezichtiging is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Oproep
Koninklijke Harmonie St. Bavo is altijd in het bezit geweest
van twee zogenaamde schellebomen (zie foto hiernaast).
Op een gegeven moment zijn deze echter zoek geraakt.
Wellicht weet iemand iets meer over waar deze schellebomen
gebleven zijn.
Als informatie hierover bij u bekend is, verzoeken wij u om
contact op te nemen met het secretariaat van onze vereniging: Tel. 045 5242060
e-mail info@harmoniesintbavo.nl
Het zou toch wel erg mooi zijn als wij deze schellebomen ook
tentoon kunnen stellen tijdens de overzichtsexpositie.

Stationsstraat 189
Nuth
045 5241324
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Voor elk idee bestaat een innovatieve oplossing.

Benelux
Het adres voor:
- Service en onderhoud ProKASRO® Robotsystemen.
- Inrichting van bedrijfs- en servicevoertuig, mobile werkplaats, food-truck, camper.
- Innovatieve (hybride) voedingssystemen accu, zon, of generator.
- Maatwerk oplossingen voor hydrauliek en perslucht.
- Reparatie en onderhoud compressoren.
- Slimme draadloze communicatie en bewaking over 4G, 5G en P2P netwerken.
- LED-verlichting op maat van 10-30v.
- Standverwarmingen en airconditioning.
- Signalisatieverlichting (Ce gekeurd).

Daelderweg 13d
6361HK Nuth

Pingerdwarsweg 10, 6361 AT Nuth

tel. 045-5245361

mobiel 06-29050949

email: info@hswelsen.nl

timmerfabriek lemmens b.v.

voor al uw houten kozijnen, ramen,
deuren en trappen
www.timmerfabriek-lemmens.nl
Nuth. 045-5242929

Het oudste en het jongste lid: een interview met Piet en Lieke

Piet Crijns

Lieke Krottjé

Instrument: klarinet
Leeftijd: 82 jaar
Lid sinds: 1990

Instrument: dwarsfluit
Leeftijd: 13 jaar
Lid sinds: 2013

Waarom heeft u gekozen voor de klarinet?
“Mijn twee broers speelden ook klarinet en zij
hebben het mij geleerd. Ik kreeg wel vaak op m’n
kop omdat ik niet geoefend had.
Ik kwam bij de harmonie terecht via mijn goede
vriend Jan Offermans, toen nog voorzitter. Nuth
had een concert en een solo-klarinettist was
verhinderd. Ik heb hem vervangen en van het één
kwam het ander. Het beviel me prima!”
U bent al bijna 30 jaar lid van deze harmonie.
Wat vindt u het leukst aan de vereniging?
“Het samen muziek maken, samenwerken met
andere leden en de bezielende leiding van onze
dirigent inspireren me nog steeds enorm. Dit stimuleert me om door te blijven gaan met muziek
maken, concerten te geven en ook goede resultaten te boeken: dat is ‘harmonie’, een grote familie
met respect voor elkaar. Ik hoop nog lange tijd
wat muzikale noten aan deze fijne vereniging te
kunnen bijdragen.
Wat is het leukste moment dat u heeft meegemaakt in de harmonie?
“Dat zijn er heel veel. Ik zou er een boek over kunnen schrijven: over alle jaren die omgevlogen zijn,
met al zijn ups and downs. Ik ben zelf steeds muziek blijven maken vanuit een positieve insteek.
Muziek zit ‘de Crijnsen’ in het bloed.”
Kan Lieke nog iets van u leren?
“Geregeld naar de repetitie komen, veel oefenen
en ondanks alles positief blijven.”

Waarom heb je gekozen voor de dwarsfluit?
“Ik vond het sowieso een leuk instrument en ik
kende Anouk al. Toen dacht ik, dat lijkt me wel
een leuk instrument. Ik heb eerst wel nog een
tijdje getwijfeld over de klarinet, maar toen heb
ik toch voor de dwarsfluit gekozen.”
Je hebt al zes jaar les op de muziekschool en
bent al vijf jaar bij de harmonie. Wat vind je
zo leuk aan deze club?
“Het is leuk dat we veel activiteiten doen.
Vooral de concerten en het samen muziek maken vind ik heel leuk. Het is ook een gezellige
groep.”
Wat is het leukste moment dat je hebt meegemaakt in de harmonie?
“Het koffieconcert is altijd een van de leukste
momenten. Ook de uitjes die we met de jeugd
maken, zijn altijd leuk. Het leukst vond ik het
bowlen en eten.”
Kan Piet ook nog iets van jou leren?
Daar moet Lieke even over nadenken, maar
uiteindelijk zegt ze: “Dat denk ik niet.”
En de nieuwe leerlingen?
“Dat kunnen ze beter over laten aan hun docent,” zegt Lieke lachend.
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U bent welkom bij notaris mr. Helga Goossens en
haar team van Nuth - Heuvelland Notaris,
voor al uw notariële zaken, waaronder:
-

Check testament (besparen belasting).
Opmaken levenstestament (zorgbijdrage
beperken, regie in eigen hand).
Verklaring van erfrecht.
Oprichten B.V., Stichting of Vereniging.
Levering en hypotheek (begeleiding aankoop
nieuwe woning etc.).
Erfrechtplanning / Estateplanning

Wij zijn u graag van dienst, persoonlijk en dicht bij
huis.

Valkenburgerweg 20
6361 EC NUTH
045 - 524 34 36
info@nh-notaris.nl
www.nh-notaris.nl

Jeugdopleidingen
Zonder de aanwas van nieuwe, jonge muzikanten
houdt een vereniging het geen 175 jaar vol. Onze
muzikanten ervaren zelf iedere week hoe mooi
en leuk het is om samen muziek te maken, hoe
ieder zijn eigen partij speelt en hoe we samen
een prachtig muziekwerk tot stand brengen, of
toewerken naar een mooi concert. Dat geweldige
gevoel en de liefde voor het muziek maken willen
wij graag doorgeven aan de jongere generaties.
Daarom zet Koninklijke Harmonie Sint Bavo sterk
in op de werving en opleiding van jeugdige muzikanten.
Workshops
Elk jaar organiseren we, in samenwerking met
Basisschool de Bolster, een workshopdag muziek
voor de groepen 3 tot en met 7 van de basisschool. De kinderen maken dan op een leuke en
eenvoudige manier kennis met muziek. Muzikanten en jeugdleden van de harmonie laten verschillende instrumenten horen en de leerlingen
mogen actief meedoen en instrumenten uitproberen.
Blokfluitlessen
Muziek leren maken begint voor veel kinderen
op de blokfluit. Wekelijks geven we blokfluitles
op Basisschool de Bolster, direct na school. Ook
in het verleden hebben we veel blokfluitlessen
gegeven. Ieder jaar proberen we de blokfluitklas

een rol te geven in één van onze concerten. Zo
kunnen zij al na enkele lessen hun kunsten laten
horen aan het grote publiek.
Alle kinderen die hun blokfluitdiploma hebben
gehaald, worden tijdens een instrumentencarrousel ondergedompeld in de wereld van de
muziekinstrumenten en kunnen daar verschillende instrumenten uitproberen.
Jeugdensemble ‘De Bravootjes’
De kinderen die na de blokfluitles kozen voor een
instrument, volgen nu les aan de muziekschool of
binnen de vereniging. Samen vormen zij het
jeugdensemble van de harmonie, ‘De Bravootjes’.
Elke twee weken repeteren ze in het Kabuuske, onder leiding van Wil Savelkouls en Martin
Schrooten. Zo leren ze van begin af aan samen
muziek te maken.
Jeugdactiviteiten
Het verenigingsleven bestaat niet alleen maar
uit muziek maken en oefenen. Nee, bij Sint Bavo
zorgen we ook voor gezellige activiteiten die het
groepsgevoel versterken. Twee keer per jaar organiseren we een leuk uitstapje of andere activiteit,
speciaal voor de jeugd. Zo zijn we al gaan bowlen,
hebben we een GPS-tocht gedaan in de natuur en
deden we rond Sinterklaas een superleuk dobbelspel. En uiteraard sluiten we altijd af met een
lekker hapje eten!
Wilt u meer info over onze opleidingen, kijk
dan op harmoniesintbavo.nl/opleidingen
of stuur een mailtje naar
opleidingen@harmoniesintbavo.nl.
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Jaarlijks terugkerende activiteiten

•

Nieuwjaarsreceptie

•

Prinsenreceptie

•

Carnavalsoptocht

•

Jaarvergadering

•

Themaconcert (tweejaarlijks)

•

Opluisteren Koningsdag

•

Paaseierenactie

•

Opluisteren mis communicantjes (tweejaarlijks)

•

Processie

midden:
intocht St. Nicolaas
(NS station)

•

Openluchtrepetitie

•

Opluisteren Bavofeest

onder:
koffieconcert met
50-jarige bruidsparen

•

Intocht Sint Nicolaas

•

Allerzielen (tweejaarlijks)

•

Koffieconcert voor 50-jarige
bruidsparen

•

Kerstavond: rondgang door
dorp

•

Kerstmis: opluisteren mis

•

Uithelpen buurvereniging:
carnavalsoptocht, processie

•

Concerten met gastverenigingen

boven:
carnavalsoptocht
midden:
processie route
Grijzegrubben

31

Ri-Tech

RVS EN CONSTRUCTIEWERK

Ri-Tech

Geeft vorm aan metaal !

Industriestraat 13 NUTH

T. 045 – 405 94 84

www.ri-tech.nl

Anekdotes
St. Caeciliafeest
In vroeger jaren werd in november het St. Caeciliafeest gevierd. Na de mis werd met het korps
een muzikale wandeling door het dorp gemaakt,
waarbij verschillende herbergen en cafés werden
aangedaan. Daar kon men een stevige borrel
bestellen voor de prijs van twee cent. Vervolgens trok men richting verenigingslokaal waar
de begunstigers en genodigden er al toe waren
overgegaan gebruik te maken van de beschikbaar
gestelde traktaties. Deze traktaties bestonden uit
een ruim voorziene koffietafel, wijn, jenever, bier
en sigaren. Volgens het kasboek bedroegen de
totale kosten van zo’n feest, waaraan ongeveer 80
personen deelnamen, ongeveer fl 65,-. Men kocht
onder andere 36 kg ham en 26 kg rundvlees voor
de prijs van fl 43,20 en 100 sigaren voor fl 1,70. De
wijn werd geleverd voor 25 cent per fles.
Kerst-oratorium
In 1934 werd een Kerst-oratorium uitgevoerd.
Hieraan verleenden een groot aantal zangers
en zangeressen uit Nuth hun medewerking.
Men dacht dit oratorium uit te voeren in het
Patronaatsgebouw, maar dit gaf problemen. Er
werkten, zoals dat heette, ‘mensen van beiderlei
kunnen’ aan mee. Men vreesde wellicht dat medewerking van dames in het Patronaatsgebouw
tot verloedering van geesten zou kunnen leiden.
Men moest uitwijken naar de zaal Marell. Waarom
men dacht dat dit in de zaal van café Marell niet
het geval zou zijn, is een mysterie dat wel opgelost zal worden in het hiernamaals.
Concertreis naar Duitsland
In 1984 maakte Koninklijke Harmonie St. Bavo

een concertreis naar Gemund in Duitsland. Het
gemeentebestuur van Schleiden – waartoe
Gemund behoort – stuurde na overleg met de
plaatselijke VVV de vererende uitnodiging naar
de Harmonie om te willen deelnemen aan een
groot galaconcert in het Kurhaus van Gemund.
Zo’n opsteker kun je als korps natuurlijk niet laten
glippen. Dat het een groot succes werd, blijkt wel
uit de “Kölner Stadt-Anzeiger” van 17 september
1984: “Zwei Konzerte an einem Tag, Holländisches
Orchester gab in Gemund seine musikalische
Visitenkarte ab”.
Sporthal onder water
Het jaar 1986 was erg belangrijk voor onze harmonie. In dat jaar werd door onze vereniging het
Limburgs bondsconcours georganiseerd. Door
een zeer onverwachte gebeurtenis leverde een en
ander grote problemen op. Door het afbranden
van het zwembad De Keelkamp kwam Sporthal
De Keelkamp onder water te staan. Door de grote
waterschade kon het bondsconcours niet gehouden worden in de sporthal maar moest hals
over kop worden uitgeweken naar de Rodahal in
Kerkrade.
Verregende processie
Meestal gaat het goed, maar soms gaat het ook
wel eens mis. Een tiental jaren geleden tijdens de
processie, route Hellebroek, ging het inderdaad
mis. Tot dan toe was het weer uitstekend. Maar tijdens de uitreiking van de communie in “De Ziepe”
brak het noodweer los. De regen viel met bakken
uit de hemel. Mensen stormden alle kanten op.
De pastor bleef alleen achter onder zijn baldakijn.
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Schneider

& Fehr

atelier voor houtblaasinstrumenten
&
French Horns
reparatie en verkoop van
klarinetten, dwarsfluiten, saxofoons
nieuwbouw en reparatie van
waldhoorns

www.schneider-fehr.com
Sibberkerkstraat 103
6301 AV Sibbe/Valkenburg
T 043 458 31 54
M 06 182 554 52

Uw Boerenbond in Nuth

aan de Markt 12 (naast de Aldi)
Eigen parkeerplaats achterom
*Vogelvoer
*Diverse vogels benodigdheden
*Tuin en hobbygereedschap
*Honden- en kattenbenodigdheden
*Alle soorten paardenvoer
*Kippen- schapen en geitenvoer
Bakproducten
En nog veel meer, kom gerust eens kijken

Vaandels door de jaren heen

1

2

3

1. Het eerste vaandel van onze harmonie. Dit vaandel is nu opgeslagen in het Limburg Museum in
Venlo. Het is helaas niet meer in een conditie om ten toon te stellen. Het museum heeft de foto
beschikbaar gesteld.
2. Dit vaandel werd in 1962 door het toenmalige damescomité overgedragen aan de Harmonie St.
Bavo.
3. Het huidige vaandel. Ontvangen in 2001 bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het
damescomité.
4. Vaandel vervaardigd door beeldend kunstenaar Jos
Hermans. Dit vaandel is voor het eerst zichtbaar op
een foto uit 1958 bij gelegenheid van het 115-jarig
jubileum.
5. Het carnavalsvaandel in gebruik tijdens de carnavalsoptocht in Nuth.

4

5
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Parel van het Zuiden

Golfen en overnachten op
golfbaan Brunssummerheide
GolfResidentie een verrassend
4****hotel, 44 ruime kamers; wifi gratis.
35 min. van Maastricht
25 min. van Aken

Golf & Dine
1 greenfee 18 holes
3 gangen diner van de chef
€ 62,50 ma. t/m do.
€ 72,50 vrij-zat-zon
Info:31(0)045-5646300

Play & Stay
1 overnachting
2 greenfee 18 holes
2 lunchpakket
€ 204,45 p.p. ma. t/m do.
€ 224,45 p.p.vrij-zat-zon
Uitgaande van 2 persoonsbezsetting

Proeflidmaatschap

Aanbieding!
3 maanden € 250,-

Wandelarrangement

I

Koffie, thee of warme chocomel en

soep van de dag

I
Info: +31(0)455257089

€ 8,95

**********

II

Koffie, thee of warme chocomel

en
25% korting op
Greenfee
Geldig tot 31 mei 2018

friet zuurvlees met salade

€ 12,95

Keuze uit verschillende routes:
-aansluitend op Brunssummerheide
—aansluitend op Tevenerheide

www.golfclubbrunssummerheide.nl

GolfResidentie
Rimburgerweg 52
6445 PA Brunssum
Tel.: +3145(0)5646300

www.golfhotelzuidlimburg.nl

Damescomité feliciteert Sint Bavo
Het damescomité van de Koninklijke Harmonie Sint Bavo bestaat in zijn huidige vorm een kleine 40
jaar. Opgericht in april 1981, heeft het damescomité als belangrijkste doel de harmonie (financieel) te
ondersteunen.
Kort na de oprichting zorgde het damescomité in 1983 voor volledig nieuwe uniformen voor de
harmonie, ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan. Sindsdien zijn de dames blijven zorgen voor de
uniformen. In 1998 werden de uniformen gekocht die tot op de dag van vandaag nog steeds worden
gebruikt.
Ook maakt het damescomité geregeld nieuwe carnavalsuniformen, steeds volledig handgemaakt.
Maar de zorg voor de kleding is niet de enige activiteit van het damescomité. Elk jaar organiseren we
diverse evenementen, zoals een hobbymarkt en de donateursactie, om voor de benodigde financiële
middelen voor de harmonie te zorgen. Naast het genereren van financiële middelen leveren de dames
ook allerlei praktische hand- en spandiensten bij activiteiten van de harmonie. Zo verzorgen wij ieder
jaar de koffie en het gebak tijdens het Koffieconcert.
Momenteel bestaat het damescomité uit 14 leden. Een aantal van deze leden vormen samen de handwerkgroep. De producten die door deze groep worden gemaakt, worden tijdens het Koffieconcert en
de hobbymarkt verkocht.
Graag wil het damescomité de harmonie van harte feliciteren met haar 175e verjaardag. We spreken
de hoop uit dat er nog vele verjaardagen zullen volgen!
Marthje Florax-Pinckaers
Voorzitter

op de foto ontbreekt Marianne van den Broek

Nieuwe leden zijn bij het damescomité altijd van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marthje Florax-Pinckaers, Nuinhofstraat 100.
Bellen of mailen kan ook, op 045- 524 30 99 of g.florax@home.nl.
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MART BOUWT BETER
MET PONTMEYER
‘Ook als specialist vind je er alles wat
je nodig hebt.’
MART VAN DER VELDT, VAN DER VELDT TIMMERTECHNIEKEN

PontMeyer Nuth
Horselstraat 2A
tel. 045 - 5249777

VANKAN
SCHILDERWERKEN

PLATSMOLENWEG 44
6361 EM NUTH
TEL : 0651991868
TEL : 0653239549
NL64 ABNA 0412113996
KVK : 14087542
BTW : NL089218486B01
SCHILDERSBEDRIJFVANKAN@GMAIL.COM

Geopend:
ma t/m vr.: 7 tot 17 uur
zaterdag: 7 tot 15 uur

Van Club van 5 naar Club van 50
Al jaren ondersteunen leden van de Club
van Vijftig Harmonie St. Bavo via hun
financiële bijdrage. Daarvoor zijn wij hen
uiteraard zeer dankbaar. De leden doneren ieder jaar een bedrag van 50 euro,
vandaar de naamgeving.
Ook in het verleden beschikte de harmonie over een club die vrijwillig doneerde.
Hiernaast is een gedeeltelijk overzicht
van de boekhouding hiervan, uit 1854,
weergegeven. In die tijd betaalde men
nog in (Belgische) franks en de bijdrage
was 5 frs. Deze ‘Club van 5’ had toentertijd
24 leden.

Wilt u onze harmonie steunen?
Word dan lid van onze Club van 50.
Inlichtingen bij onze bestuursleden.

Op dit moment zijn 33 personen lid van
de Club van 50. Wilt u onze vereniging
steunen? Word dan lid.
Inlichtingen hierover zijn verkrijgbaar bij
een van de bestuursleden.

SponsorKliks
Koopt of reserveert u wel eens iets online? Ruim honderd webwinkels, waaronder bekende als Bol.
com, Wehkamp, Zalando en Booking.com zijn aangesloten bij SponsorKliks. Via SponsorKliks ontvangt
Harmonie Sint Bavo Nuth een klein percentage van het koop- of reserveerbedrag van bestellingen bij
deze winkels. Ook als u eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of een restaurant reserveert via Dinnersite.nl ontvangt Harmonie Sint Bavo Nuth daar geld voor. Dit kost u als besteller geen cent extra.
Hoe werkt het?
Op de website van onze harmonie
www.harmoniesintbavo.nl staat een link naar
Sponsorkliks. Klikt u daarop, dan kunt u een
keuze maken uit een ruim aanbod aan webwinkels. Klik op de webwinkel van uw keuze en
plaats uw bestelling zoals u dat gewend bent.
Als uw bestelling is afgerond, ontvangt de harmonie een klein bedrag van de webwinkel.
Onze vereniging zou het zeer op prijs stellen als u online aankopen en/of bestellingen plaatst via de
link op onze website. Maak ook uw kennissen hierop attent. De harmonie investeert al die kleine gesponsorde bedragen weer in bijvoorbeeld jeugdopleidingen, instrumenten en nieuwe muziek.
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Web2B1

Uw ICT-Specialist in Nuth

U kunt bij Web2B1 o.a. terecht voor:
Websites Webshops
Hulp aan Huis Hulp op Afstand
Fotografie Vertalingen
Hardware en Software advies
Laptop en Computer reparaties
Kijk voor meer informatie op:
www.web2b1.com
+31631526114
bjarne@web2b1.com

Voor al uw kasten op maat
Stationstraat 149e, Nuth • 06 22909530

U bent van harte welkom!
meer informatie: www.hetkastenhuis.nl

INLOOPKASTEN • SCHUIFDEURKASTEN • DRAAIDEURKASTEN • BADKAMERMEUBELS • KEUKENKASTEN • BOEKENKASTEN • TV-KASTEN • WASMACHINEKASTEN • SCHUINEKASTEN

Jubilarissen in 2018
Als een vereniging al zo lang bestaat als de Koninklijke Harmonie Sint Bavo, dan is er ook altijd een aantal
muzikanten dat een jubileum viert.
In dit jubileumjaar feliciteren wij mensen die al vele
jaren met ziel en zaligheid betrokken zijn of zijn
geweest de onze harmonie. Wij zeggen dank voor
hun jarenlange inzet, betrokkenheid, vriendschap en
enthousiasme.
Mia Strouven-Curfs viert haar 40 jarig jubileum.
Remy Roijen en Richard Maessen zijn ook al 40 jaar
verbonden aan Sint Bavo. Caroline Lemaire is al 12,5
jaar muzikant bij onze harmonie.
Naast deze muzikanten verdienen ook enkele andere mensen het om in het zonnetje te worden gezet:
•
Erevoorzitter Jan Offermans: 40 jaar
•
Beschermheer Fons Heuts: 25 jaar
•
Erelid Guus Moonen: 25 jaar
•
Erelid Zef Odekerken: 25 jaar
•
Erelid Jan Pinckaers: 25 jaar
De Koninklijke Harmonie Sint Bavo feliciteert ook hen met deze bijzondere prestatie.

© Angelique Huijnen-Coumans
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Stofferen met 5 jaar volledige garantie!
Burg. Beckerstraat 11 Nuth
Telefoon: 045 - 524 18 06
w w w.odekerken-nuth.nl
info@odekerken-nuth.nl

herstoffering van uw meubels • vloerbedekking en gordijnen • bedden en matrassen • binnenzonwering

www.laatuwmeubelsstofferen.nl

www.laatuwwoningstofferen.nl

Muziek en het geheugen
Muziek is veel meer dan ontspanning. In nevenstaande tekst uit een krantenartikel wordt aannemelijk gemaakt dat muziek maken een positieve
invloed heeft op de ontwikkeling, het intact houden en het gebruik van de hersenen. Een goed
argument om je aan te sluiten bij een muziekvereniging en om muziekles snel weer in te voeren in het basisonderwijs.
Bron: Dagblad De Limburger

Bestuur en contactgegevens
Het bestuur van Koninklijke Harmonie
Sint Bavo bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•

Richard Maessen (voorzitter)
Jan Marell (secretaris)
Ton Willems (penningmeester)
Ger Cremers (bestuurslid)
Cor van Engelen (bestuurslid)
George Florax (bestuurslid)
Caroline Lemaire (bestuurslid)

Secretariaat:
Servatiusstraat 2
6361 JK Nuth
045 524 20 60
info@harmoniesintbavo.nl
www.harmoniesintbavo.nl
facebook.com/koninklijkeharmonie.sintbavo

De harmonie repeteert elke dinsdag van 20 tot 22 uur in het Trefcentrum in Nuth. Wilt u eens
vrijblijvend naar een repetitie komen kijken en luisteren, dan bent u van harte welkom.
Houd onze website en Facebookpagina in de gaten voor al onze activiteiten en het laatste
verenigingsnieuws.

Colofon
Feestgids Koninklijke Harmonie Sint Bavo © 2018
Oplage: 2.700 exemplaren
Redactie en omslagontwerp: Caroline Lemaire
Omslagfoto: Angelique Huijnen-Coumans
Logo harmonie: Jacobs Vormgeving
Druk: Drukkerij Bulckens BVBA
Alle rechten voorbehouden.
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exhibition design │ planning │ management │ stands │ interieurs │ decors

We look after you worldwide!

rbF EXPO BV

International Exhibition Services

