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Jacques Hendriks voorzitter
Algemene Ledenvergadering
Geen repetitie 10 mei 2017
Opluistering 1e H. Communie
Koninklijke Onderscheiding

Gemeente Venlo. Hierdoor is de vacature
van het voorzitterschap ontstaan. In de
maanden na het aftreden van Ben is
penningmeester
Jacques
Hendriks
opgetreden als waarnemend voorzitter. In
de bestuursvergadering van dinsdag 28
maart 2017 is Jacques door het bestuur
benoemd tot voorzitter. Naast deze
functie
zal
hij
vooralsnog
ook
penningmeester zijn van onze harmonie.

Jacques Hendriks benoemd
tot voorzitter

Algemene Ledenvergadering
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De 164e Algemene Ledenvergadering van
12 april 2017 is door voorzitter Jacques
Hendriks geschorst bij het agendapunt
bestuursverkiezing. Dit was het gevolg
van de komst van de Burgemeester van
Venlo, Antoin Scholten, om Piet Cremers
mede te delen dat hij benoemd was tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Op woensdag 10 mei 2017 20.00 uur zal
de vergadering worden voortgezet.
Van de secretaris ontvangen jullie nog
een uitnodiging voor de vergadering met
de resterende agendapunten.

Geen repetitie 10 mei 2017

In november 2016 is Ben Aldewereld
benoemd tot Wethouder van de

De repetitie van woensdag 10 mei 2017
kan niet doorgaan omdat dirigent John
Bartels dan verhinderd is.
Zoals reeds in het vorige item vermeld
wordt
dan
de
Algemene
Ledenvergadering voortgezet.
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Opluistering 1e H. Communie
St. Martinuskerk Tegelen
Op zondag 7 mei 2017 luistert ons orkest
de 1e H. Communieviering op in de
St.Martinuskerk te Tegelen. De H.Mis
begint om 10.30 uur.
Zondag 7 mei 2017: Opluistering 1e H.
Communie:
Bijeenkomst:
St.Martinuskerk
Tegelen
Tijd:
09.45 uur
Aanvang H,Mis
10.30 uur
Kleding:
in uniform
Muziek:
Intrede:
Na 1e lezing:
Offerande:
Communie
Na de zegen:

Reserve:

The Lord bless you
and keep you
Let it go
Concerto d’Amore
Maat 60 – 99 fermate
Air
Andante
Lang zullen ze leven
You’ve got a friend in
me
Benamor
Conquest of Paradise

Piet Cremers Lid in de Orde
van Oranje-Nassau
Op
de
164e
Algemene
Ledenvergadering, 12 april 2017, van de
Koninklijke Harmonie Sint Cecilia heeft
Piet
Cremers
uit
handen
van
Burgemeester Antoin Scholten een lintje
gekregen. Piet is lid in de Orde van
Oranje-Nassau geworden, ondermeer
voor
zijn
meer
dan
36-jarig
bestuurslidmaatschap van de harmonie.
Zo is hij van 1981 tot 2008 secretaris
geweest. Naast andere bestuurlijke taken
houdt
hij
het
archief
en
de
verenigingswebsite bij, is hij redacteur
van het verenigingsblad en vervoert hij
instrumenten bij optredens.
Verder was Piet Cremers tot 2010
eigenaar
van
het
gelijknamige
transportbedrijf. Sinds 2011 is hij actief
vrijwilliger van Slachtofferhulp Nederland.
Hij steunt slachtoffers van misdrijven en
verkeersongelukken en staat hen tijdens
rechtszittingen bij.

In zijn toespraak bij de uitreiking van het
lintje zei Burgemeester Scholten dat Piet
Cremers
heeft
laten
zien
dat
ondernemen en maatschappelijk actief
zijn goed kunnen samengaan.

Dank je wel
Geruime tijd geleden heb ik aan het
bestuur van onze vereniging aangegeven
dat ik na 9 periodes van 4 jaar het
bestuurslidmaatschap wilde neerleggen.
Dit is een besluit dat ik niet lichtvaardig
heb genomen. In de komende tijd draag
ik mijn taken die ik heb in de vereniging
over. Ik heb er alle vertrouwen in dat
degenen die de taken overnemen deze
met net zoveel passie, of meer, zullen
uitvoeren als ik dit heb gedaan.
Ik vond het altijd plezierig om voor onze
harmonie te werken of het nu het
secretariaat was, het vervoer, het
organiseren van concertreizen enz.,
kortom het meebesturen van onze
vereniging.
Graag wil ik als lid aan onze harmonie
verbonden blijven.
Ik was woensdag 12 april totaal verrast
toen Burgemeester Antoin Scholten, Mia,
onze kinderen, ons kleinkind Fin, en mijn
teamleider Yolanda van Luyt, de
vergadering kwamen onderbreken en mij
een Koninklijke Onderscheiding werd
uitgereikt. Zelf vind ik het niet bijzonder
wat ik in de afgelopen jaren heb gedaan,
maar bestuur en leden en Slachtofferhulp
hebben er blijkbaar anders over gedacht.
Ik ben dankbaar dat mij dit in mijn
vereniging mocht overkomen.
Ik dank jullie allemaal heel hartelijk
voor deze blijk van waardering !!
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