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Harmonie Katwijk 
De kleine Joannes, Kerkstraat 68, 2223 AJ Katwijk 

Postadres: Postbus 66, 2220 AB Katwijk 

Info@harmoniekatwijk.nl 

http://www.harmoniekatwijk.nl 
 
 

Geachte donateurs, 

Namens Harmonie Katwijk richt ik graag het voorwoord tot u 

in dit donateursbulletin. 

In dit donateursbulletin blikken we graag met u terug, maar 

kijken we ook uit naar diverse concerten en optredens in 2013.  

Dit alles is natuurlijk alleen mogelijk bij voldoende steun van u 

als donateur. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij ons 

gesteund weten door onze donateurs. Niet alleen uw 

financiële steun maar ook uw aanwezigheid tijdens de diverse 

optredens doet ons allen goed en hebben wij ook hard 

nodig.  

Ik spreek dan ook de wens uit dat ik u de komende jaren nog 

vele malen mag begroeten tijdens onze optredens. 

Namens Harmonie Katwijk, 

Bert Mensink – Voorzitter 
 

  Uitgelicht: Aspirantenorkest  

Het Aspirantenorkest, het opleidingsorkest  

van de Harmonie Katwijk, is een gezellige  

groep leerlingmuzikanten.  

 

In een groot aantal optredens hebben zij hun muzikale 

vooruitgang laten zien, waaronder het voorprogramma 

tijdens het Nieuwjaarsconcert 2013. Ook zullen zij te horen en 

te zien zijn tijdens het Nieuwjaarsconcert op 3 januari 2014.  

Tevens heeft het Aspirantenorkest voortreffelijke optredens 

verzorgt bij de Wilbert en bij Overduin. Als u dit leest heeft het 

Aspirantenorkest een prachtig concert gegeven in het 

Openluchtmuseum te Arnhem op 10 augustus. 

Benieuwd naar hun muzikale en enthousiaste vooruitgang? 

Beluister hen dan bij de Willem v.d. Bergh Stichting op 9 

november of op het Nieuwjaarsconcert op 3 januari 2014.  
 

 

Concertagenda 

Maandag 26-8-2013 

Concert Najaarsfeesten  

Dorpskerk, Katwijk a/d Rijn  

Zaterdag 21-9-2013 

Wereld Alzheimerdag 

Leiden 

Vrijdag 26-10-2013 

Najaarsconcert 

TriPodia Katwijk 

Zaterdag 9-11-2013 

Willem vd Bergh Stichting 

Oegstgeest 

Zaterdag 9-11-2013 

Najaarsconcert 

de Terp, Valkenburg 

Zaterdag 30-11-2013 

Wild Geraas on Tour 

Hoornespassage 

Vrijdag 3-01-2014 

Nieuwjaarsconcert 

Dorpskerk Katwijk 

Volg en like HK 

  Harmonie Katwijk 

 @HarmonieKatwijk 

E-mail 
Voortaan dit bulletin per  

e-mail ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar 

donateur@harmoniekatwijk.nl. 
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Terugblik 2013 

Het Grote Orkest startte het jaar met een schitterend 

Nieuwjaarsconcert in de Dorpskerk op 4 januari met als solist 

Saskia Eigenhuis en hoornist Sebastiaan Hettema.  

Ook was de Harmonie Katwijk dit jaar weer aanwezig bij de 

aubade op 29 april voor het Gemeentehuis en gezamenlijk met 

het Aspirantenorkest op de Turfmarkt op 30 april. Ook gaven we 

tijdens een zonnige avond een concert op de Boulevard tijdens 

de afgelopen Visserijdagen. 

Maar de eerste helft van 2013 stond voornamelijk in het teken 

van het gezamenlijke concert Symphonica aan Zee met 

Pop4shore wat gehouden is op 7 en 8 juni in TriPodia. Een dubbel 

concert wat bij zowel de muzikanten, zangers en publiek een 

grote indruk heeft achtergelaten en wat ons betreft voor 

herhaling vatbaar is. Mede door dit succes zal Pop4shore ons 

ook tijdens het optreden bij de Dorpskerk op maandag 26 

augustus tijdens de Najaarsfeesten met een aantal nummers 

begeleiden. 

 

Concerten en optredens 2014 

Het eerstvolgende optreden na de Najaarsfeesten zal het 

Najaarsconcert zijn op 26 oktober, waarvoor we alle donateurs 

van harte uitnodigen. Wij hopen u allen daar te mogen 

begroeten. 

Ook zal een delegatie van de Harmonie Katwijk meewerken 

aan de Wereld Alzheimer Dag op 21 september. En staat er 

nog een gezamenlijk concert met de Valkenburgse Harmonie 

op het programma, op 9 november in de Terp in Valkenburg. 

Natuurlijk kunt u de pietenband “Wild Geraas” rond 5 

december weer overal tegenkomen.  

Het is nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn al begonnen: 

het Nieuwjaarsconcert op 3 januari 2014 belooft weer een 

waanzinnig concert en start van het jaar 2014 te worden. 

 

Lid worden? 

Als u op zoek bent naar een goed en gezellig orkest, dan bent 

u bij ons aan het goede adres. Met een keuze uit vijf orkesten, 

een opleiding door ervaren muzikanten of, met flinke korting 

aan de muziekschool is er altijd plek en keuze genoeg. 

Wilt u lid worden of heeft u vragen? Neem dan per e-mail 

contact op met Pauline van der Vijver: 

ledenwerving@harmoniekatwijk.nl. 

Foto’s 

Aspirantenorkest tijdens 

Nieuwjaarsconcert  

Aubade 29 april 2013 

Koninginnedag 2013 

 
 

 
 

 

 
Symphonica aan Zee 
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