
Afsluitingsavond 
Reeds vele jaren is het gebruikelijk dat de 
verschillende afdelingen binnen de Keuninklikke 
gezamenlijk het muzikale seizoen afsluiten op ons 
eigen terrein van het Harmonie Paviljoen. Natuurlijk 
zal dit ook weer dit jaar het geval zijn.  
 
Dinsdag 2 juli zal om 19.00 uur de samenspelgroep 
beginnen. Om 19.15 uur is het de beurt aan de 
jeugdharmonie. Zowel de samenspelgroep als de 
jeugdharmonie staan onder leiding van Roy Derix. 
 
Aansluitend aan de jeugdharmonie (circa 19.35 uur) 
is het de beurt aan Da Capo onder leiding van Harry 
Wolters. Da Capo speelt achtereenvolgens: Yellow 
Submarine, Hallelujah, The Sound of Music, Tricky 
Trombones en Golden Age March.  
 
Na Da Capo is het de beurt aan de grote harmonie 
onder leiding van Wouter Pletzers. De grote 
harmonie speelt: La Primitiva, Lilo and Stitch, La 
Bamba en Gammatique. 
 
Bedankje oud-bestuursleden 
Tijdens onze afsluitingsavond willen wij ook graag 
onze oud-bestuursleden – zijnde Theo, Ans, Sarah, 
Nico, Frans en Piet – bedanken. Deze personen 
hebben zich de afgelopen jaren meer dan 
verdienstelijk ingezet voor de Keuninklikke. 
Hiervoor willen wij hen nog graag bedanken.  
 
BBQ en consumpties 
Natuurlijk zorgen wij op dinsdagavond 2 juli voor 
alle leden en supporters voor een lekkere BBQ. Wij 
zorgen voor een lekker stukje vlees en diverse 
bijgerechten. Uiteraard houden wij ook rekening 
met de vegetariërs onder ons. Wij vragen een kleine 
vergoeding van € 1 per “eetronde”. Dit om de 
kosten enigszins te dekken.     

Voor de kinderen zorgen wij voor (gratis) ranja. De 
kosten voor de overige consumpties bedragen de 
normale prijs.  
 
Dinsdagavond = klusavond  
Dinsdagavond 2 juli is dan wel de laatste “muzikale 
avond’. In de vakantieperiode gaan wij echter 
gewoon door! 
 
Vanaf dinsdagavond 9 juli is namelijk vanaf 19.30 
uur elke dinsdagavond een zogenaamde 
“klusavond” in het Harmonie Paviljoen voor alle 
leden en supporters. Zo kunnen o.a. de volgende 
werkzaamheden worden uitgevoerd: 

- Uitsorteren ingeleverde muziek grote 
harmonie; 

- Ordenen muziek jeugdharmonie en Da 
Capo; 

- Ordenen muziek, pupiters en 
instrumenten voor de diverse 
schoolprojecten.  

 
Kortom genoeg te doen. De werkzaamheden zijn 
van zodanige aard dat alle leden (dus ook 
minderjarige leden en leden die geen (zwaar) fysiek 
werk kunnen verrichten) hun steentje kunnen 
bijdragen! Wij rekenen dan ook op de 
dinsdagavonden tussen 9 juli en 13 augustus op vele 
enthousiaste vrijwilligers. Natuurlijk zorgen wij ook 
voor een drankje tijdens deze avonden;  de 
gezelligheid en het versterken van de onderlinge 
band is uiteraard ook zeer belangrijk.  
 
Dank woord en fijne vakantie! 
Rest ons iedereen die zich het afgelopen seizoen 
heeft ingezet voor de Keuninklikke hartelijk te 
bedanken en alle leden en supporters een fijne, 
zonnige, maar ook muzikale vakantie te wensen!  
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