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Hierbij presenteren wij u een nieuwsbrief van Koninklijke 
Harmonie “St. Caecilia” Echt, in het kader van de 
donateursactie 2022.

Bestuursleden gezocht!
Bent u geïnteresseerd in het reilen en zeilen van een 
(muziek)vereniging en wilt u op organisatorisch vlak de 
handen uit de mouwen steken, dan bent u bij onze harmonie 
aan het juiste adres. Als bestuur zijn we namelijk op zoek 
naar ondersteuning en dan met name op het gebied van 
het secretariaat en fondsenwerving. Voor meer informatie 
kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via 
secretariaat@harmonie-echt.nl. Of kom langs op een 
dinsdagavond als de harmonie repeteert in het Cultuurhuis 
Edith Stein aan de Plats.

Huis aan huis Flyeractie
Corona heeft ons nieuwe inzichten gegeven in de wijze hoe 
we u, de burgers van Echt-Susteren en omstreken, het beste 
kunnen informeren en benaderen. Dit heeft ertoe geleid dat 
onze jaarlijkse donateursactie zal plaatsvinden door middel 
van deze flyer. Op deze manier brengen we u op de hoogte 
van actuele zaken, aankomende evenementen en blijven we 
aandacht vragen voor uw financiële steun. Alleen met uw steun 
kan de harmonie blijven voortbestaan en blijft een mooi stukje 
cultuur behouden. De overheid heeft de laatste jaren behoorlijk 
gesneden in de cultuursector. Het genereren van inkomsten blijft 
altijd een uitdaging, dus uw steun is belangrijk voor ons. Heeft 
u een hart voor onze harmonie en 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 kan ook via het scannen van de 
hieronder afgebeelde QR-code.

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. Wij willen u erop attenderen dat u als 
Vriend geen enkele verplichting heeft naar 

de Harmonie. Uw bijdrage kunt u jaarlijks herzien. Deze vorm 
van steun schept meer zekerheid en “vaste” inkomsten, om 
bijvoorbeeld het beheer van ons kostbare instrumentarium in 
stand te houden. Wilt u Vriend van de harmonie worden? Dat 
stellen we zeer op prijs. Aanmelden is mogelijk via het e-mailadres: 
vrienden@harmonie-echt.nl. Wij zullen u tweemaal per jaar op 
de hoogte houden van nieuws en interessante activiteiten d.m.v. 
een digitale nieuwsbrief.

Succesvol Symphonic Rock concert 

Met veel voldoening kijken we terug op een geslaagd rockconcert dat werd gehouden 
op 16 juli in het EuroDetach RevueTheater. We brachten een gevarieerd programma 
met onder andere muziek van Queen, Nightwish, Led Zeppelin, The Alan Parsons 
Project, Van Halen, Within Temptation en vele anderen. Met ondersteuning van 
Stan Peters, Monique Op Heij, zanggroep Kazoo uit Heythuysen en de leden van 
de rockband maakten we er een spetterende show van. Het geweldige licht- en 
geluidspektakel, dat werd verzorgd door de Echter Revue, maakte het geheel 
compleet.

We kunnen met recht zeggen: ‘Het was geweldig’, een ware happening 
voor jong en oud. Zin gekregen in een volgende Music in Harmony? 
Dan zien we u natuurlijk graag snel weer terug.

Optredens najaar 2022

De Jeugdharmonie zal, onder leiding van Jan van Hamond, van 
zich laten horen tijdens het traditionele Oliebollenconcert op de 
kermis. Dit zal, mits de weersomstandigheden dat toelaten, op 
zondagochtend 2 oktober plaatsvinden nabij de Poffertjeskraam. 
Normaal vindt op kermiszaterdag ook het kermisconcert van 
de harmonie plaats. Echter dit jaar zullen we ons richten op een 
concert op 13 november en een Nieuwjaarsconcert in januari 
2023. De programmering voor beide concerten zal nog worden 
ingepland. We zien u graag tegemoet tijdens deze concerten!
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Boekenbeurs
 
In het weekend van 5 en 6 november organiseert de harmonie 
weer 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. Bent u verhinderd tijdens deze dagen? Niet 
getreurd, want in mei en november 2023 houden wij wederom 
een boekenbeurs. 

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.

TOPSPONSOR
Rabobank Roermond-Echt
Tandartspraktijk Claessens

HOOFDSPONSOR

A&B Adviseurs
Schadenet Beckers

Bloemenhuis Dingelstad
Maessen-Valkenburg

Peusen Uitvaartzorg Crematorium
Profile Tyrecenter Beaujean

Transflexion
Van Ool Colors@Home

SPONSOR

Asstabe Verzekeringen
Bellissimo Kappers
Betonfabriek Mols

Emaxim
Kefee “De Witte”, Hoeskamer van Ech

Café Moustache
Peters | Jacobs, Makelaars Taxateurs

BEGUNSTIGER

Broen Café “de Mert”
Sef Heuts

Johan Hoeijmakers
Lomitel Zuid 

Marktslager Alberti
Monnens Dakdekkersbedrijf

Pustjens Int. Expedities
Vakgarage Geurts

  Donateursactie
      september 2022 

Huldiging jubilarissen 2020-2022   

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering werden de 
jubilarissen van de afgelopen 3 jaren gehuldigd en in het 
zonnetje gezet. Het waren er heel wat: in totaal 29 mensen. Meer 
informatie vindt u via de website van de harmonie: 
https://www.harmonie-echt.nl 

Rabo ClubSupport

Ook dit jaar is de harmonie weer één 
van de deelnemende verenigingen 
van Rabo ClubSupport. Als u lid 
bent van de Rabobank, dan kunt 
u van 5 t/m 27 september weer 
uw stem op ons uitbrengen. Heeft 
u wel een bankrekening bij de 
Rabobank, maar bent u geen lid, 
dan kunt u zich hiervoor gratis aanmelden via de website van de 
Rabobank: https://www.rabobank.nl/leden/lid-worden.

Agenda

1 oktober: Opening Echter Kermis

2 oktober: Oliebollenconcert Jeugdharmonie

5/6 november: Boekenbeurs

13 november: Najaarsconcert 

18 december: Kerstconcert Jeugdharmonie

24 december: Kerstviering Landricuskerk

14 januari: Nieuwjaarsconcert


