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Uit de bestuurskamer
Jarenlang werd er iedere tweede zondag van de
maand met veel plezier gekiend in het Harmonie
Paviljoen. Vanwege de terugloop van het aantal
kieners en de daling van de omzet komt hier nu
een einde aan. 14 Juli wordt er voor de laatste keer
gekiend. We willen iedereen bedanken die zich de
afgelopen jaren heeft ingezet om deze
kienavonden mogelijk te maken!
Collecte Anjer Cultuurfonds
De collecte van het Anjer Cultuurfonds heeft
€204,20 opgebracht. De helft van de opbrengst is
voor de harmonie. De andere helft wordt door het
fonds gebruikt om culturele verenigingen te
steunen. De 4 collectanten die zich 2 uurtjes
hebben ingezet. Bedankt hiervoor!
Collecte Oranjefonds
In de week van 11 juni is de collecte van het
Oranjefonds. Ook bij deze collecte is de helft van
de opbrengst voor de harmonie. Met de andere
helft kan het Oranjefonds ons en andere
maatschappelijke instellingen ondersteunen. Er
hebben zich al 4 vrijwilligers aangemeld. We hopen
op nog meer hulp. Meld je aan bij Mirjam Pulles
06-52123742 of mirjampulles@planet.nl
Muziek een leven lang
De projectwerkgroep is druk bezig om mensen van
55 jaar en ouder weer actief aan muziek te laten
deelnemen. Inmiddels is er een koor gestart dat uit
12 personen bestaat en op dinsdag van 16.0017.00 uur repeteert in de Velderie. Er is ook een
blazersklas van 12 personen die 1x per 2 weken
repeteert op woensdag van 19.00-20.00 uur in het
Harmonie Paviljoen. In het Harmonie Paviljoen
liggen flyers voor meer informatie. Instromen kan
nog, dus ken je iemand die interesse heeft? Zij
kunnen informatie opvragen bij Harry Wolters
0475-534545 hwolters@planet.nl of Anita Roth
0475-321026 rothaft@hetnet.nl

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op
donderdag 20 juni as. De uitnodiging hiervoor
wordt aan alle leden per mail verstuurd.

Jeugdharmonie
Bedankt jeugdleden voor het meehelpen bij de
optredens op Koningsdag en de Dodenherdenking.
We waren hierdoor met een grote groep. Chapeau!
De organisatie is druk bezig met de
voorbereidingen voor het jeugdkamp dat
plaatsvindt van 14 t/m 16 juni. De jeugdleden die
meegaan veel plezier!

Grote harmonie
De grote harmonie heeft in de maanden april en
mei een aantal optredens gehad waar we mede
dankzij de jeugd en een aantal leden van Da Capo
met een goed gevoel op terug kunnen kijken.
Een geslaagd Concert Royal met hopelijk volgende
keer een wat vollere zaal!
Koningsdag en Dodenherdenking is mede dankzij
de jeugd en sommige leden van Da Capo goed
verlopen ondanks de kou en de regen.
De Stadsprocessie met ook een goede opkomst
van de harmonie.
26 mei ook nog een geslaagd concert op het Oude
Kerkhof met daarna nog een interessante
rondleiding met mooie historische verhalen over
overleden leden van onze harmonie.

Da Capo
Da Capo oefent hard en met veel plezier. Ook heeft
Da Capo een aantal optredens verzorgd in mei. 11
mei succesvol gespeeld op de Fair Trade Markt. 25
mei een waardevolle bijdrage geleverd aan het
wijkfeest bij het Trefpunt. Zondag 2 juni heeft Da
Capo de Communiemis opgeluisterd in de Parochie
Kapel in ’t Zand.

