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♪Lang zullen ze leven…♪ 

De komende weken vieren onderstaande leden hun 

verjaardag. Allen van harte gefeliciteerd en een 

feestelijke dag gewenst. 

 

8 oktober Piet Verstegen 

12 oktober Sanne Verstegen 

19 oktober Nicole Tange 

2 november Tirza Rutten 

12 november Theo Verstegen 

15 november Roos Lenders 

17 november Juan Lebrusan 

18 november Loïs Ottenheijm 

25 november Frank Verstegen 

29 november Sandra Collin 

30 november Juup Thijssen 

 

Te gast bij Zangvereniging Vriendenkring 

Zondag 10 november a.s. is ons harmonieorkest te 

gast bij een concert van Zangvereniging 

Vriendenkring Steyl. De harmonie en het koor zullen 

naast eigen werken een gezamenlijk repertoire ten 

gehore brengen.  

 

Het concert vindt plaats in cultureel centrum de 

Haandert en begint om 15.00 uur. 

 

Zangvereniging Vriendenkring biedt voor dit concert 

vrijkaarten aan voor senior leden, ereleden en 

partners van muzikanten. Heb je interesse in een 

vrijkaart geef dit dan voor 2 oktober door aan Theo 

Vestjens (secretariaat@sempre-avanti.nl).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert opleidingsorkest Glazenapplein 

Zaterdag 28 september zal ons opleidingsorkest een 

vrolijk concert verzorgen op het Glazenapplein Op de 

Heide. Het concert vindt plaats in het kader van 

Burendag en begint om 13.30 uur. 

 

 

Rabobank ClubSupport 

Aanstaande vrijdag 27 september start de Rabobank 

ClubSupport Campagne.  

 

Bij de Rabobank ClubSupport Campagne verdeelt de 

bank een gedeelte van de winst onder de deelnemende 

verenigingen en stichtingen. De leden van de bank 

bepalen hoe dit bedrag wordt verdeeld door hun stem 

uit te brengen op de clubs die zij een warm hart 

toedragen. Elk lid van Rabobank Venlo e.o. kan een 

aantal stemmen verdelen. Hoe meer stemmen er op 

een vereniging of stichting worden uitgebracht, hoe 

hoger de financiële ondersteuning. 

 

Omdat je voor meerdere verenigingen kunt stemmen 

zijn de deelnemende Tegelse verenigingen een alliantie 

aangegaan. Onze vereniging is ingedeeld in de 

stemgroep met Zangvereniging Vriendenkring, de 

Tegelse Hofzangers en Beugelclub De Kuiters. 

 

Ben jij lid van de Rabobank stem dan voor onze 

vereniging en de bovenvermelde bevriende Tegelse 

verenigingen. Weet jij daarnaast familieleden, vrienden, 

buren of collega’s die lid zijn vraag hen dan ook hun 

stem uit te brengen voor onze harmonie. 

 

De stemperiode is van 27 september t/m 11 oktober 

oktober. Stemmen kan via de website 

www.rabobank.nl/clubsupport.nl   

 

 

 

 

 

Oud papier actie oktober 

Voor de oud papier actie op zaterdag 19 oktober zijn 

ingedeeld:  

Leo Denessen 

Henk Leppers 

Juup Thijssen (ouder/verzorger) 

Ymke Kok (ouder/verzorger) 

Ann Ansems 

Astrid Buil 

 

Verzamelen om 8.45 uur t.h.v. de apotheek op de 

Bongerdstraat.  

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn zorg dan zelf 

voor vervanging. Geef wijzigingen door aan Leo 

Denessen (joledenessen@home.nl│0773730333).  

 

 

Onderhoud website 

Voor noodzakelijk (grootschalig) onderhoud aan 

onze website is de communicatiecommissie op zoek 

naar een creatieve webmaster met (aantoonbare) 

ervaring met de website software Wordpress. Heb jij 

ervaring en zin om mee te helpen of ken je zo 

iemand stuur dan een e-mail naar 

communicatie@sempre-avanti.nl 

 

 

 

Bezoek Sinterklaas aan leden 

Zondag 1 december brengt de Sint samen met zijn 

Pietenkapel een bezoek aan de leden van Sempre 

Avanti. 

De Pietenkapelmeester is op zoek naar muzikanten die 

de Sint muzikaal willen begeleiden. Heb je interesse 

neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Marijke 

Leurs (leursfam@gmail.com).  

 

Het aanmeldingsformulier voor een huisbezoek wordt 

bijgevoegd in de Nieuwsbrief van Oktober. 

 

 

 

  

 

 

Kerstensemble 

Ook dit jaar zal een ensemble van de harmonie worden 

samengesteld voor het opluisteren van kerst-

activiteiten. De optredens zijn gepland in de twee 

weekenden voor kerst. De repetities starten medio 

oktober.  

Wil jij dit jaar ook deelnemen geef dit dan uiterlijk 

woensdag 14 oktober door aan Elise van den Bongard 

(muziekcommissie@sempre-avanti.nl). 
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   Kalender 

September 

datum activiteit groep tijd bijzonderheden 

28 september Concert opleidingsorkest opleidingsorkest 13.30 locatie: Glazenapplein Op de Heide 

 

Oktober 

datum activiteit groep tijd bijzonderheden 

8 oktober Bestuursvergadering bestuur 20.00 locatie: kelder 

19 oktober Oud papier actie algemeen 8.45 locatie: Bongerdstraat 

 

November 

datum activiteit groep tijd bijzonderheden 

9 november Sintermerte harmonie 17.30 locatie: n.b. 

10 november Concert met ZV Vriendenkring harmonie n.b. locatie: de Haandert 

12 november Bestuursvergadering bestuur 20.00 locatie: kelder 

16 november Oud papier actie algemeen 8.45 locatie: Bongerdstraat 

23 november Caecilia feestavond algemeen 20.00 locatie: n.b. 

24 november Caecilia mis harmonie 10.30 locatie: St. Martinus kerk 

Caecilia rondgang algemeen 12.00 locatie: n.b. 

30 november Jeugd Caecilia feest jeugdleden n.b. locatie: n.b. 

 

December 

datum activiteit groep tijd bijzonderheden 

1 december Sinterklaas bezoekt leden algemeen n.b. locatie: divers 

4 december Pepernotenconcert opleidingsorkest 18.30 locatie: De Haandert 

10 december Bestuursvergadering bestuur 20.00 locatie: kelder 

21 december Oud papier actie algemeen 8.45 locatie: Bongerdstraat 

22 december Kerstconcert (kerst)ensemble 16.30 locatie: St. Martinuskerk Tegelen 

27 december Toeptoernooi algemeen 20.00 locatie: n.b. 

 

Januari 2020 

datum activiteit groep tijd bijzonderheden 

11 januari Kerstbomenactie algemeen 9.00 locatie: Kaldenkerkerweg 7 Tegelen 

14 januari Bestuursvergadering bestuur 20.00 locatie: kelder 

18 januari Oud papier actie algemeen 8.45 locatie: Bongerdstraat 

 

 



   Kalender 

Januari 2020 (vervolg) 

19 januari Nieuwjaarsconcert harmonie 15.30 locatie: De Haandert 

opleidingsorkest 

slagwerkensemble 

 

Februari 

datum activiteit groep tijd bijzonderheden 

15 februari Oud papier actie algemeen 8.45 locatie: Bongerdstraat 

11 februari Bestuursvergadering bestuur 20.00 locatie: kelder 

24 februari Vastelaovesoptocht harmonie n.b. locatie: kelder 

jeugdleden 

 

Maart 

datum activiteit groep tijd bijzonderheden 

10 maart Bestuursvergadering bestuur 20.00 locatie: kelder 

13 maart Potgrondactie algemeen n.b. locatie: Bart Faassen Vijverlaan 13 

14 maart Potgrondactie algemeen n.b. locatie: Bart Faassen Vijverlaan 13 

21 maart Oud papier actie algemeen 8.45 locatie: Bongerdstraat 

22 maart Muzikaal Jeugd Treffen 

(organisatie Sempre Avanti) 

algemeen n.b. locatie: De Haandert 

jeugdleden 

 

April 

datum activiteit groep tijd bijzonderheden 

6 april Algemene ledenvergadering algemeen 20.00 locatie: n.b. 

14 april Bestuursvergadering bestuur 20.00 locatie: kelder 

18 april Oud papier actie algemeen 8.45 locatie: Bongerdstraat 

 

Mei 

datum activiteit groep tijd bijzonderheden 

16 mei Oud papier actie algemeen 8.45 locatie: Bongerdstraat 

12 mei Bestuursvergadering bestuur 20.00 locatie: kelder 

 

Juni 

datum activiteit groep tijd bijzonderheden 

9 juni Bestuursvergadering bestuur 20.00 locatie: kelder 

20 juni Oud papier actie algemeen 8.45 locatie: Bongerdstraat 

 



   Kalender 
 

Juli 

datum activiteit groep tijd bijzonderheden 

3-5 juli Jeugdkamp jeugdleden   

8 juli Zomerbarbecue algemeen  locatie: n.b. 

14 juli Bestuursvergadering bestuur 20.00 locatie: kelder 

18 juli Oud papier actie algemeen 8.45 locatie: Bongerdstraat 

 

datum nieuwe of gewijzigde activiteit, datum, tijd of plaats 

 




