
NIEUWSBRIEF   15 september 2017                           

Koninklijke Harmonie “Uitspanning Na Arbeid” Valkenswaard  
  

  

Allerlei wetenswaardigheden:  

• De vorige Nieuwsbrief was van december 2016, dus de hoogste tijd voor een nieuwe  

• Gelukkig zaten er diverse flitsen van allerlei soorten en maten boordvol UNA-informatie, 

tussen de laatste en deze nieuwe Nieuwsbrief  
• Op maandag 23 oktober 2017 zijn er GEEN repetities !! Dan gaan we “sponsor-eten”bij 

Pincho’s. Zet de datum in je agenda; binnenkort ontvang je een mail, hoe je kan 

reserveren. Dit geldt natuurlijk voor ALLE leden en je mag iedereen uitnodigen.   

• Bart is vol energie, passie en inzet met het Groot Orkest aan de slag gegaan. Hieronder zijn 
repetitie schema voor het GO, op weg naar concert UNA-140 op 21 oktober  bij Lavrijssen:  

18-sep  voor  na  

  Feeling good  Farandole  

  Habanera  Don't let me be  misunderstood  

  Leichte Cavalerie    

25-sep      

  Gold  Radar Love  

  Habanera  Florentiner Mars  

  Farandole  Don't let me be  misunderstood  

2-okt      

  Feeling good  Handelaar/ Cigar City  

  Gold  Farandole  

  Florentiner Mars  Habanera en Leichte Cavalerie  

9-okt      

doorloop met solisten en  

combo    

      

      

16-okt     

doorloop zonder solisten     

• Wat je wellicht opvalt is dat de Bolero hier niet bijstaat. Dit gaan we echt niet meer halen in 
de korte tijd die er is, zeker ook omdat het solistisch nogal wat werk vraagt. Dit betekent dat 

we de medley uit drie delen laten bestaan: Habanera, Farandole en Leichte Cavalerie.  

• De website is weer zo goed als up-to-date !! Achter de schermen is er hard gewerkt om 

onze website weer bij te werken. Aan iedereen de vraag om deze eens te bezoeken en 

feedback te geven. Stuur aanvullingen en opmerkingen naar de secretaris.  

• Op Social Media zijn we ook bezig, om ons beter in beeld te brengen; hierover meer in onze 

volgende Nieuwsbrief.  

  

  

Van het Bestuur:  

• De koffers voor de trommels die niet goed pasten zijn via Marktplaats verkocht. De 

opbrengst van €160,= is in de UNA-kas gestort  

• De afgelopen editie van de concertreeks PIC op 23 en 24 mei in De Hofnar met de versie 

PAUL, heeft een netto resultaat opgeleverd van € 1.500,=  

  

  

Ledenmutaties:  

Onderstaande leden hebben hun lidmaatschap bij UNA opgezegd:  

• Luc Stekhuizen (slagwerk)  

• Anthony Lieberwirth (trompet)  

• Quincey Lieberwirth (klarinet)  

  

Onderstaande leden hebben zich aangemeld:  

• Pepijn Penders (slagwerk)  

• Pim Heesterbeek (slagwerk)  



• Erik Wulmsen (slagwerk)  

  

  

Jubilarissen 2018:  

50 jaar: Sjef van Amelsfoort  

40 jaar: Frans Staals en Jan de Rijke  

25 jaar: Peter avn der Laak en Ronald van Maaren  

  

2017  
  

Zondag 17 september:  
Val-Val-D’rie. Deelname door de Slagwerkgroepen op het Hofnarplein van 17:30 – 18:00.  

  

Vrijdag 20 oktober:  
Bart geeft een slagwerkworkshop aan bezoekers van het VVF, namens de UNA, van 14:00 – 16:00.  

  

Zaterdag 21 oktober: Thema 140-jaar UNA  
Najaarsconcert bij Lavrijssen (geen jubilarissen)  

Groot orkest en Slagwerkgroep luisteren deze avond muzikaal op.  

Tijdstip: avond (vullend).  

Kleding: zwart  

  

Maandag 23 oktober:  
Geen repetities !!  

Zij die willen kunnen lekker bij Pincho’s gaan eten en een groot deel van de omzet is voor de 

UNA.  

Kom met je gezin, je familie, je vrienden, je collega’s of je buren en boek en reserveer een tafel.  

Binnenkort ontvang je een Flits waarin staat hoe en bij wie je kunt opgeven en reserveren.  

Zet nu alvast in je agenda, GEEN INSTRUMENT NODIG, vraag zoveel mogelijk aanhang om mee te 
gaan eten en drinken, vooral drinken ;o)  

  

Zaterdag 25 november:  
Slagwerkgroep organiseert in naam van UNA “Café for 1 day”  bij Uniek in de Frans van Beststraat.  

Iedereen is ZEER welkom met iedereen die je mee wilt nemen, want de OPBRENGSTEN zijn voor 

UNA  

  

Maandagavond 18 december:  
Kerstconcert bij bewoners van Kempenhof, met een kerstviering Door Groot orkest   

Concert van 19:00 – 21:00 (dus uiterlijk 18:30 aanwezig)  

Kleding zwart en na afloop nog een gezellig samenzijn bij Lavrijssen, met een kerstborrel,een 
Kersthapje en een Kersttoespraak van onze President  

  

  

Afmeldingen, liever niet!   
Indien toch verhinderd: Graag tijdig afmelden bij:   

- Opstaporkest en Leerlingenorkest bij Erwin Botteram. 06-1139 7455 erwinbotteram@gmail.com  

- Groot orkest bij Tim van Gompel, via  afmelden-go@harmonieuna.nl   

- Slagwerkgroep bij Bart Wernaart tel. 06-1764 0169 of    

  

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  

  

  

Jaarprogramma 2018  
Zaterdag 6 januari:  
UNA wordt 141  

  

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

Deelname door opstap- en Leerlingenorkest wordt nog met Erwin Botteram afgestemd  

  

NIEUW: Zondag 4 maart:  

Repetitie dag, op weg naar PIC met “One day Fly”   
Zaterdag 21 april:  
Voorjaarsconcert bij Lavrijssen + Huldiging jubilarissen 

Voor OO, LLO en GO.  

SWG niet; zij hebben het druk met hun voorbereidingen concert PIC-2018 
Huldiging Jubilarissen:  

50 jaar: Sjef van Amelsvoort  

40 jaar: Frans Staals en Jan de Rijke  

  

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

  

NIEUW: (planning) Vrijdag 13, Zaterdag 14 en Zondag 15 april:  
Repetitie WEEKEND, op weg naar PIC met “One day Fly” (onder heel klein voorbehoud)  

  

NIEUW: Zondag 6 mei:  

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

  

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

Repetitieschema volgt.  

  

NIEUW: 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.  

  

  

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  

  

  

  

  


