
NIEUWSBRIEF    1 januari 2018                                 
Koninklijke Harmonie “Uitspanning Na Arbeid” Valkenswaard 
 
 
Allerlei wetenswaardigheden: 

• Het Opstaporkest is in zijn geheel doorgestroomd naar en opgenomen in het 
Leerlingenorkest. Erwin Botteram heeft de muzikale leiding van dit leerlingenorkest 
overgedragen aan Puk van Hout. Puk is een oud UNA-lid, begonnen als 7 jarige op de 
saxofoon in het opstaporkest in augustus 2008. Veel succes Puk !!! 

• Op zaterdag 6 januari wordt UNA 141 jaar. 
• Op zondag 7 januari houdt De Koninklijke Gemengde Zangvereniging “De Volharding” uit 

Valkenswaard, traditiegetrouw haar jaarlijks Nieuwjaarsmatinee. Deze muzikale uitvoering met 
de titel “De Volharding Nostalgia – Lustrummatinee”  wordt uitgevoerd in samenwerking met 
harmonie “De Dommel Echo” , staat in het teken van hun 160 jarig bestaan en vindt plaats in 
De Hofnar. Een ticket kost €13,50 en het begint om 13:00 

• Op maandag 8 januari starten de repetities. 
• Eérste activiteit in 2018: 

o Deelname aan Val Val D’Rie op zondagmiddag 21 januari door GO en SWG 
• Hein Valkenburg en Bert Otten zijn gestopt als lid bij UNA. Het archief wordt door hun beiden 

warm overgedragen aan Katja van der Honing. 

• Eén archivaris is eigenlijk te weinig: WIE wil samen met Katja de archiefwerkzaamheden op 
zich nemen? 

• De lotto pot zorgt jaarlijks voor een leuke financiële dotatie aan een UNA-verenigingsactiviteit. 
Wie neemt deze zeer gewaardeerde taak op zich en neemt het stokje van Hein over? 

• In voorbereiding op het concert in De Hofnar in November dit jaar, zijn er twee repetitiedagen 
vastgesteld: 

o Zondag 3 juni 
o Zondag 28 oktober 
o Meer info over locatie en juiste tijden volgt; reserveer deze dagen vast van 10:00-

17:00 

• 25 en 26 mei PIC editie One Dy Fly. Reminder voor alle Baritons, Saxen, Trombones en 
Trompetten, om je aan te melden voor het gelegenheidsorkest. 

• WIJZIGING LOCATIE: 
o Voorjaarsconcert op zaterdag 21 april vindt plaats in theaterzaal van De Belleman 

• Algemene Jaarvergadering: maandagavond 23 april 
• Jubileum mis van KGZ De Volharding op zondag 27 mei (± 11:00): diverse leden hebben zich 

hier voor aangemeld. Er zijn 3 repetitiedagen vastgesteld: zondag 15 en 22 april en zaterdag 
5 mei. Zeer binnenkort komt hierover meer informatie. 

 
 
Van het Bestuur: 
Wij wensen alle leden een zeer gezond jaar toe. Ook muzikaal gezond, met daarin een warme en 
toegewijde plaats voor UNA. Met onze gedreven dirigent Bart voor GO en SWG èn onze kersverse, 
jonge getalenteerde Puk van Hout voor het LLO, ligt er een goede basis voor muzikale expansie. 
De werkgroepen WEM en MC hebben 2018 al stevig in de steigers staan, werken aan verdere 
verfijning en verfraaiing van de diverse optredens en maken al plannen voor 2019 en 2020. 
 
Met de krimpende bezetting, met name onder de blazers, vraagt het bestuur meer dan eens 
nadrukkelijk aan elk lid zijn muzikale verantwoordelijkheid te nemen en het vrijwillig lidmaatschap niet 
als een vrijblijvendheid op te nemen. 
 
 
Ledenmutaties: 

Onderstaande leden hebben hun lidmaatschap bij UNA opgezegd: 

• Joan Maenen 

• Bert Otten 

• Hein Valkenburg 

• Sjef van Amelsvoort 

• Indy Zwarthoed 

• Teun Brom 
 
 



Onderstaande leden hebben zich aangemeld: 

• Noortje Adriaans is per september 2017 weer terug in het Groot Orkest na haar stage in 
Spanje 

 
Jubilarissen 2018: 

40 jaar: Frans Staals en Jan de Rijke 
Deze 2 jubilarissen worden gehuldigd op het voorjaarsconcert op zaterdagavond 21 april 
 
25 jaar: Peter van de Laak en Ronald van Maaren 

 Deze 2 jubilarissen worden gehuldigd op de UNA-BBQ dag op zondagmiddag 24 juni 
 
 

Zondag 21 januari: 
Wintereditie van Val Val D’Rie in theater De Hofnar 
Deelname door Groot orkest en slagwerkgroep. 

Orkest Koninklijke Harmonie UNA 
Theaterzaal 
16.45 tot 17.15 uur  
Speelklaar vanaf 16.30 uur 
Kleding: zwart 
 
Slagwerkgroep UNA 
Rabobank Theatercafé 
17.15 tot 17.45 uur  
Opbouwen vanaf 17.00 uur 

 
 

Zaterdag 21 april: 
Voorjaarsconcert + Huldiging jubilarissen 
WIJZIGING LOCATIE: Thaterzaal De Belleman 
Voor LLO en GO. 
SWG niet; zij hebben het druk met hun voorbereidingen concert PIC-2018 
Huldiging Jubilarissen: 

40 jaar: Frans Staals en Jan de Rijke 
 
 

Maandagavond 23 april: 
Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering bij Zaal Lavrijssen 
 
 

Vrijdag 4 mei: 
Mogelijk opluisteren Nationale dodenherdenking op het Verzetsrijdersplein. 
 
 

Vrijdag 25 en Zaterdag 26 mei: 
Editie PIC 2018, One day Fly,  door de Slagwerkgroep in de Hofnar. 
 
 

NIEUW: Zondag 3 juni: 
Repetitiedag op weg naar Theater optreden in november; GO + SWG 
 
 

Zaterdag 9 juni: 
Concert door groot Orkest in de “Parktuin van Mvr. Van Best” aan de Molenstraat 204 
 
 

Zondagmiddag (en avond) 24 juni: 
UNA-BBQ dag bij Dick van Toor + Huldiging jubilarissen 
Huldiging Jubilarissen: 

25 jaar: Peter van de Laak en Ronald van Maaren 
 
 



Maandagavond 2 juli: 
Terrasconcert 4’Nconcert op het ADA-plein voor Lavrijssen door alle groepen orkesten 
Tevens de laatste maandag-repetitie voor de zomervakantie. 
 
 

Maandagavond 20 augustus: 
Einde zomervakantie en startweek van de repetities voor alle orkesten 
 
 
 

Zondag 9 september: 
Misschien een invulling bij het Bloemencorso ? 
 
 

Zondag 16 september: 
Val-Val-D’rie. Deelname kan door alle orkesten. 
 
 

NIEUW: Zondag 28 oktober: 
Repetitiedag op weg naar Theater optreden in november; GO + SWG 
 
 

Donderdag 15, Vrijdag 16 en Zaterdag 17 november:  
Planning groot Theater concert in De Hofnar door GO en SWG 
NB: dit is bij De Hofnar aangevraagd. Als alternatieve datum is 22-24 november opgegeven 
 
 

Maandagavond 17 december: 
Kerstconcert bij bewoners van Kempenhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht specifiek voor editie PIC “One Day Fly”: 
Donderdagen conform overzicht van Bart 
 

Zondag 4 maart: 

Repetitie dag, op weg naar PIC met “One day Fly” 
 

Zondag 8 april: 

In de ochtend een optreden bij Kwalleballen, op weg naar PIC met “One day Fly” 
 

Vrijdag 13, Zaterdag 14 en Zondag 15 april: 
Repetitie WEEKEND, op weg naar PIC met “One day Fly”  
Op zondag sluiten de blazers aan. 
 

Zondag 6 mei: 

Repetitie dag, op weg naar PIC met “One day Fly” 
 

Donderdag 24 mei: 

GENERALE in De Hofnar, op weg naar PIC met “One day Fly” 
 
 



Vrijdag 25 en Zaterdag 26 mei: 
Editie PIC 2018, One day Fly, door de Slagwerkgroep in de Hofnar. 
 
 
 
 

Overzicht specifiek voor MIS 160 jaar KGZ De Volharding: 
Binnenkort meer informatie. Nu is enkel bekend: 
 

Zondag 15 april: 
Repetitiedag 
 

Zondag 22 april: 
Repetitiedag 
 

Zaterdag 5 mei: 
Repetitiedag 
 

Zondag 27 mei: 
Uitvoering mis, plm. 11:00, Nicolaaskerk 
 
 
 
 

Afmeldingen, liever niet!  
Indien toch verhinderd: Graag tijdig afmelden bij:  
- Leerlingenorkest bij Puk van Hout tel. 06-2377 1770 of via houtvanpuk@hotmail.com   
- Groot orkest bij Tim van Gompel via  afmelden-go@harmonieuna.nl  

- Slagwerkgroep bij Bart Wernaart tel. 06-1764 0169 of afmelden.slagwerkgroep@hotmail.nl  

 

UNA website! 
www.harmonieuna.nl   
Gegevens voor ledeninfo(kleine letters) via loginpagina: 
Gebruikersnaam: harmonieuna 
Wachtwoord: unalid 
 
Secretariaat Koninklijke Harmonie UNA; Uitspanning Na Arbeid 
Rob Werson, secretaris 
Haagstraat 42 
5552 HL  Valkenswaard 
Tel. 040 -2049286 
e-mail: secretaris@harmonieuna.nl 


