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Hierbij presenteren wij u een nieuwsbrief van Koninklijke 
Harmonie “St. Caecilia” Echt, in het kader van de 
donateursactie 2021.

Bestuursleden gezocht!
Bent u altijd al geïnteresseerd geweest in het reilen en zeilen 
van een (muziek)vereniging en wilt u op organisatorisch 
vlak de handen uit de mouwen steken, ook dan bent u bij 
onze harmonie aan het juiste adres. Als bestuur zijn we 
namelijk, met name op het gebied van het secretariaat en 
fondsenwerving, op zoek naar ondersteuning.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met 
ons opnemen via secretriaat@harmonie-echt.nl. Of kom 
langs op een dinsdagavond als de harmonie repeteert in het 
Cultuurhuis Edith Stein aan de Plats.

Geen huis-aan-huis actie
Vanwege de onzekerheid rondom de Coronamaatregelen en 
omwille van uw en onze gezondheid hebben wij er ook dit jaar 
voor gekozen om onze leden niet te laten aanbellen voor onze 
traditionele donateursactie. Toch kunnen wij uw financiële steun 
niet missen. Veel vaste kosten lopen door en het genereren van 
inkomsten via optredens en acties blijft een continue uitdaging.

Wilt u ons financieel steunen dan stellen we het zeer op prijs als 
u een bijdrage overmaakt naar NL 56 RABO 0113 1979 50 t.n.v. 
Koninklijke Harmonie St. Caecilia Echt.

Overmaken is ook mogelijk via het scannen van de hieronder 
afgebeelde QR-code.

Wilt u liever een contante bijdrage geven, dan kunt u altijd 
een envelop in de bus doen bij één van onze bestuursleden 
(Smedenstraat 1 of Bosstraat 47).

Een andere mogelijkheid om de Harmonie te steunen is om u aan 
te melden als “Vriend van de Harmonie”. Vrienden steunen onze 
Harmonie met een bijdrage van € 50 per jaar. Natuurlijk kan het 
wel eens slecht uitkomen, vandaar dat u geen enkele verplichting 
heeft naar de Harmonie, maar voor ons is het belangrijk om een 
min of meer “vaste” inkomstenbron te hebben voor bijvoorbeeld 

het beheer van ons kostbare instrumentarium. 
Misschien een idee voor u? Dat zou fantastisch 
zijn. Aanmelden is mogelijk via het mailadres 
vrienden@harmonie-echt.nl, waarna we u 
regelmatig op de hoogte houden van de laatste 
nieuwtjes en onze activiteiten.

Erik Somers

Vorig jaar hebben we na 15 jaar afscheid genomen van Jos Simons en sindsdien staat onze harmonie onder 
muzikale leiding van Erik Somers.

Erik studeerde hoorn aan de conservatoria van Tilburg en Maastricht. Als hoornist speelde hij 5 jaar in het 
Nationaal Jeugdorkest en remplaceerde hij in het Radio Symfonie Orkest, het Radio Philharmonisch Orkest, 
Het Brabants Orkest, Het Limburgs Symfonie Orkest en het Metropole Orkest. Naast zijn hoofdvakstudie 
hoorn studeerde hij directie aan het Brabants Conservatorium.

Als dirigent is Erik naast onze harmonie ook verbonden aan de harmonieorkesten l’Union 
Heythuysen, Kunst Adelt uit Hapert en St. Michaël uit Thorn.

Kermisconcert

Op kermiszaterdag hopen wij ons eerste concert te kunnen 
geven sinds Corona de wereld op zijn kop heeft gezet. Bovendien 
is dit voor de harmonie het eerste concert onder leiding van onze 
nieuwe dirigent Erik Somers.

Dit concert zal worden gehouden in de Fanfarezaal Lei van Naer, 
Lisweg 8 in Pey.
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Boekenbeurs
 
In het weekend van 13 en 14 november organiseert de harmonie 
een boekenbeurs. Op beide dagen kunt u tussen 10.00 en 14.00 
uur rondsnuffelen in ons uitgebreid aanbod tweedehands 
boeken.

De locatie is zoals vanouds de aula van het Connect College aan 
de Maasbrachterweg. De ingang is via de Industrieweg.

Heeft u zelf boeken waar u niets meer mee doet? Onze 
vrijwilligers staan elke 1e zaterdag van de maand tussen 10:00 en 
12:00 uur voor u klaar bij Transflexion op Bosstraat 1 voor het 
inzamelen van boeken.

Agenda

2 oktober: Kermisconcert

13 november: Boekenbeurs

14 november: Boekenbeurs

12 december: Kerst-in Jeugdharmonie

18 december: Kerstconcert

Voor de meest actuele agenda van de harmonie verwijzen we u 
graag naar onze site, facebookpagina en naar publicaties in het 
Waekblaad.

TOPSPONSOR
Decorette Van Montfort

Rabobank Roermond-Echt
Tandartspraktijk Claessens

HOOFDSPONSOR

Adams Muziekcentrale
A&B Adviseurs

Bloemenhuis Dingelstad
Kozijn Techniek Nederland

Peusen Uitvaartzorg Crematorium
Profile Tyrecenter Beaujean

Transflexion
Van Ool Colors@Home

SPONSOR

Asstabe
Bellissimo Kappers
Betonfabriek Mols

Café Moustache
Echter Bakker Jos Wijnands

Emaxim
Kefee “De Witte”, Hoeskamer van Ech

Maessen-Valkenburg
Peters | Jacobs, Makelaars Taxateurs

BEGUNSTIGER

AutoschadeNet Beckers
Broen Café “de Mert”
Johan Hoeijmakers

Lomitel Zuid 
Marktslager Alberti

Monnens Dakdekkersbedrijf
Paramedisch Centrum Echt

Pustjens Int. Expedities
Sef Heuts

Vakgarage Geurts
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Muzikanten altijd welkom!

Muziek maken is een hoby voor jong en oud! Wil je een 
muziekinstrument gaan bespelen, of heeft u vroeger een 
instrument bespeeld en wilt u de draad weer oppakken? 
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via 
secretariaat@harmonie-echt.nl. De jeugdharmonie repeteert 
op donderdagavond en de ‘grote’ harmonie op dinsdagavond in 
Cultuurhuis Edith Stein aan de Plats.


