
 

Overzicht  van activiteiten UNA in 2018 

 

Het jaar 2018 kan het bestuur samenvatten als redelijk turbulent. In vogelvlucht hebben wij in 

2018 meegemaakt dat: 

� Het opstaporkest stopt en later wordt ook het leerlingenorkest opgeheven, mede als 

gevolg van het vertrek van Puk van Hout 

� Veel leden vertrekken; het GO daalt in bezetting van 45 naar 38 muzikanten 

� In de nieuwsbrief van januari 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. 

� Net voor de zomerstop kondigt Bart Wernaart zijn vertrek aan als dirigent van het GO 

� Het bestuur is nog steeds met 3 man en in november kondigt Gerard Adams zijn 

vertrek aan als President. MAAR: Robert van de Pas kondigt zich voorzichtig aan 

� Eind dit jaar komt het bericht dat zaal Lavrijssen in 2020 definitief stopt: UNA wordt 

thuis-loos 

� De jaarlijkse UNA-BBQ gaat wegens te weinig aanmeldingen niet door 

� Een geplande repetitiedag voor #Foodporn gaat niet door, omdat veel leden niet 

kunnen; het concert heeft op de rand van annulering gestaan. 

� We staan in november met twee redelijk gevulde zalen in De Hofnar, met #Foodporn 

� We hebben 3 jubilarissen kunnen huldigen 

� Wim Firet neemt de lotto pot over van Hein Valkenburg 

� Katja van der Honing neemt het muziekarchief over van Hein en Bert. 

� Eind van 2018 werd een samenwerking met Maggie Stijns aangegaan, met als doel 

om junior leden te werven 

Naast diverse muzikale activiteiten zijn er 2018 een tweetal activiteiten georganiseerd voor de 

gezelligheid, en ook om een bijdrage voor de UNA-kas te verkrijgen. Bij deze activiteiten werd 

een actieve inzet van de leden gevraagd en dat heeft de UNA-kas de nodige euro’s 

opgeleverd.  

 

Met onze optredens en de financiële activiteiten hebben wij het jaar 2018 goed kunnen vullen. 

Een overzicht van jaar 2018: 

• Op zaterdag 6 januari wordt UNA 141 jaar. 

• Op maandag 8 januari starten de repetities. 
o Het Groot Orkest staat onder leiding van Bart Wernaart, die sinds september 

2017 de muzikale leiding op zich heeft genomen. 
o 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. 

• Op zondag 21 januari nemen het GO en de SWG deel aan Val Val D’Rie 

• Zaterdag 21 april: het voorjaarsconcert door LLO en GO, deze keer in de theaterzaal van 
De Belleman, met de huldiging van twee 40-jarige jubilarissen Frans Staals en Jan de 
Rijke 

• Maandag 23 april: Algemene ledenvergadering 

• Woensdag 9 mei: Rob Werson vertegenwoordigt UNA met het spelen van de Taptoe 
tijdens de herdenking op de oude begraafplaats in Valkenswaard 

• Vrijdag 25 en zaterdag 26 mei: Editie PIC 2018 thema “One Day Fly” door de 
Slagwerkgroep in de Hofnar. 

• Zondag 27 mei: Jubileum mis t.g.v. 160 jaar bestaan van KGZ De Volharding. Diverse 
UNA-leden hebben zich aangemeld voor het speciaal samengestelde 
Gelegenheidsorkest onder leiding van Leo Smeets. Gehouden in de Nicolaaskerk werd 
door hen gespeeld de St Cecilliamis van Gounod en Psalm 150 van César Franck. 



• Zondag 3 juni: de geplande repetitiedag voor #Foodporn gaat wegens te veel 
afmeldingen niet door 

• Maandag 4 juni: spoedoverleg met bestuur, WEM, MC, dirigent en concertmeester over 
#Foodporn 

• Zaterdag 9 juni: Concert in voormalig Theehuis en zomertuinen van Fam. Van Best,  
Molenstraat te Valkenswaard 

• Maandag 11 juni: D-day en spoedoverleg met GO, over de voortgang van #Foodporn. 
Aan het eind van de avond laat UNA zijn veerkracht zien en ontstaan er diverse 
commissies die de handen uitsteken en in een slaan. Gerard Koot springt de werkgroep 
WEM bij en mag genoemd worden als grote aanjager en organisator van #Foodporn. 

• za-zondag 16-17 juni Handelse Processie, verschillende UNA leden nemen hieraan deel 

• zondag 24 juni: de jaarlijkse UNA-BBQ dag gaat wegens te weinig aanmeldingen niet 
door. 

• Zondag 24 juni: het archief aan bladmuziek gaat over van de garage van onze president 
Gerard Adams, naar een garagebox aan de Biezen, die wij per 1 juni huren. Diverse 
leden helpen mee sjouwen. 

• Maandagavond 2 juli:Terrasconcert 4’Nconcert op het ADA-plein voor Lavrijssen door alle 
groepen orkesten.  

• Maandag 20 augustus: start na zomervakantie met de laatste klus van Bart Wernaart, op 
weg naar #Foodporn 

• Zondag 16 september: deelname aan Val-Val-D’rie door SWG 

• Maandag 17 september: Rob Werson vertegenwoordigt UNA met het spelen van de Last 
Post tijdens de herdenking op de Britse begraafplaats aan de Luikerweg. 

• Zondag 28 oktober: repetitiedag in BS Schepelweijen, ter voorbereiding op #Foodporn 

• Vrijdag 16 en zaterdag 17 november: GO en SWG staan in theater De Hofnar op de 
planken met #Foodporn. In de pauze werden smakelijke hapjes gepresenteerd door de 
restaurants Torino, Aqui Ta To Rico, Eten & drinken Bij Hos en Keurslagerij Hans 
Adriaans. 

• Maandag 19 november: Geen repetitie avond, maar PINCHO’S SPONSER AVOND !! Op 
deze avond wordt er voor €20,= een tafeltje-vol-menu geserveerd; additioneel nagerecht 
kost €3,= Een groep UNA-dames zorgen voor de bediening. Initiatiefneemster is Elly 
Peeters. 

• Maandag 26 november: in afwachting van onze interim dirigent, neemt Anton van de Ven 
de honneurs waar 

• Vrijdag 30 november: #Foodporn afterparty bij ’t Heike in Dommelen. Spontaan 
georganiseerd door Hanneke, Sietske en Noortje 

• Maandag 3 december: Vanaf vandaag staat het GO orkest onder de vertrouwde muzikale 
leiding van interim dirigent Patrick van Zutven 

• Zaterdag 15 december: Play-Inn door Maggie Stijns, in kader van ledenwerving. UNA is 
met Maggie een samenwerking aangegaan, voor werven van leerlingen. 

• Maandag 17 december: Kerstconcert bij bewoners van Kempenhof. Aansluitend vanaf 
21:00  kerstborrel,een Kersthapje en een Kersttoespraak van onze President. Daarbij 
werden enkele kerstpakketten door het bestuur uitgereikt. Tevens werd Ronald van 
Maaren gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap. 

o Op deze zelfde avond kondigt Gerard Adams zijn vertrek aan als President van 
de Koninklijke Harmonie UNA. Ondanks intensive zoektochten, is er nog geen 
opvolger 
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