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Het bestuur; 

Daniël Pauwels, Roger De Keyser, Danny Vanroose, Willy Desender, Johny Degrauwe, Agnes Lefevere,    

Daniel Igodt, Claudine Vangheluwe, Miet Zoete, Wim Capoen, Dirk David en Delfien syx    

   

WOORD VAN DE 

VOORZITTER 

Bedankt voor het spelen van 

een zo mooi kermisconcert!  

 

 Mede in naam van de familie 

Taeymans willen we het klarinet 

choir proficiat wensen met het 

optreden aan de epernon 

bunker. 

 

Ik mag de mededeling doen dat 

de digitalisering van de harmonie 

zo goed als op z’n pootjes staat. 

Bedankt aan Marjolein en 

Delfien voor al hun werk. 

Op de 2de pagina van dit 

maandblad vind je al de 

informatie daar omtrent. 

 

 

AANDACHTSPUNTEN  

 

Iedereen die een nieuw hemd 

nodig heeft, graag dit nog eens 

te bevestigen via de 

onderstaande link. Claudine zal 

deze dan bestellen. 

https://forms.gle/KQutZCVuVd8

TBb9Z7 

D’ACCENTJES 

 
 

 

 

DATUMS VAN DE KOMENDE REPETITIES   

Oktober    17:30 – 18:00 Trommelaars 

Zaterdag 

19/10/2019 

17:00 – 18:00 Jeugd 

17:30 – 18:00 Trommelaars 

18:00 – 20:00 Harmonie 

Zaterdag 

26/10/2019 

17:00 – 18:00 Jeugd 

17:30 – 18:00 Trommelaars 

18:00 – 20:00 Harmonie 

November    

Zaterdag 

02/11/2019 

17:00 – 18:00 Jeugd 

17:30 – 18:00 Trommelaars 

18:00 – 20:00 Harmonie 

Zaterdag 

09/11/2019 

17:00 – 18:00 Jeugd 

17:30 – 18:00 Trommelaars 

18:00 – 20:00 Harmonie 

Zaterdag 

23/11/2019 

17:00 – 18:00 Jeugd 

17:30 – 18:00 Trommelaars 

18:00 – 20:00 Harmonie 

Zaterdag 

30/11/2019 

17:00 – 18:00 Jeugd 

17:30 – 18:00 Trommelaars 

18:00 – 20:00 Harmonie 
 

TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN  

2019 

Zondag 

20/10/2019 

Herdenking Wim 

Beeckaert 
Stationshuis 

01/11/2019 

9u30 

Uitstap 

Jonkerschove  
 

16/11/2019 Wijndegustatie  Stationshuis 

17/11/2019 Sint-Cecilia maaltijd Stationshuis 

24/11/2019 Mis Sint-Cecilia Kerk Merkem  
 

 

 

  

Agnes Lefevere heeft besloten om niet langer verantwoordelijk te zijn voor de jeugdwerking. Het 

bestuur wenst haar te bedanken voor haar vele jaren inzet. Vanaf heden zijn Wim Capoen, Dirk David 

en Delfien Syx verantwoordelijk voor de jeugdwerking. Je kan hen steeds aanspreken. Daarnaast kan 

je ook mailen naar het algemeen emailadres van de jeugd:  jeugd.khscmerkem@gmail.com. Zoals jullie 

al gemerkt hebben wordt dit email adres reeds gebruikt. Check zeker ook je SPAM folder moest je nog 

niets ontvangen hebben en/of laat iets weten aan Wim, Dirk of Delfien. 
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Sinds april van dit jaar zijn we druk in de weer om met de harmonie mee te gaan met de tijd, dat 

betekent dat we moeten digitaliseren. We hebben verschillende dingen gedaan, ondernomen, 

aangekocht etc. om ervoor te zorgen dat bestandbeheer, contact, … op een meer efficiënte manier zou 

kunnen verlopen.  

 

Wat moeten jullie weten :  

1. We hebben 3 email adressen gemaakt die elk hun eigen doel hebben  

a. K.harmonie.st.cecila.merkem@gmail.com  

(Email adres van de harmonie antwoord zal je daar vooral van Daniël krijgen)  

b. Jeugd.khscmerkem@gmail.com  

(Email adres van de jeugdwerking antwoord zal je daar krijgen van Delfien)  

c. Partituren.khscmerkem@gmail.com  

(Email adres waar je alles kan naar sturen in verband met partituren die je te kort hebt 

etc. antwoord zal je daar krijgen van Dirk)  

 

2. We hebben een nieuwe website www.harmoniemerkem.be gemaakt met zijn eigen naam om 

betere reclame voor onze harmonie te kunnen maken. Dit was ook zeer belangrijk naar nieuwe 

muzikantjes aanwerven aangezien ouders toch vaak eens gaan zien op het internet van wat is 

dat het muziek.  

 

3. Privacywetgeving, we vragen iedereen de enquête i.v.m. de privacy in te vullen dit moeten we 

verplicht als verenging actief laten invullen! Doe dit via deze link: 

https://forms.gle/wczUCn1NnoMSPLHR7  

 

Hoe kunnen jullie hiervan gebruik maken:  

 

Email adressen  

1. Vanaf vandaag zullen de maandbladen verstuurd worden via het nieuwe email adres 

(K.harmonie.st.cecila.merkem@gmail.com ) Deze maand en volgende maand zal deze ook nog 

eens via Daniël verstuurd worden, iedereen dient te controleren of hij/zij het maandblad 

ontvangt via het nieuwe email adres. Het kan zijn dat de mail in uw SPAM-folder terecht komt, 

indien je hier problemen mee ervaart stuur dan een mailtje naar marjolein.capoen.y@gmail.com 

zij zal ervoor zorgen dat het tegen het einde van het jaar zeker in orde is.  

 

2. Voor de jeugd zal ervan af vandaag ook het nieuwe email adres (jeugd.khscmerkem@gmail.com) 

gebruikt worden, check zeker ook je SPAM box. Wanneer je merkt dat je niets ontvangt, stuur 

dan een mailtje naar marjolein.capoen.y@gmail.com zij zal ervoor zorgen dat dit in orde komt.  

 

 

3. Wanneer je een partituur niet hebt of een partituur digitaal wenst, kan je vanaf vandaag mailen 

naar partituren.khscmerkem@gmail.com 

 

 

 

 

 

Digitalisering  
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Digitalisering  

 

Website  

1. www.harmoniemerkem.be  

2. Wat kan je vinden op de website 

a. Agenda die je kan via 1 knop op je gsm plaatsen 

(https://www.harmoniemerkem.be/agenda ) 

b. Maandblad  

(https://www.harmoniemerkem.be/harmonieleven) 

c. Enquête persoonlijk gegevens → nodig voor ontvangen maandblad (normaal heeft 

iedereen deze al in mei ingevuld) 

d. Privacywetgeving enquête  

e. Fotogalerij  

(https://www.harmoniemerkem.be/harmonie/foto-galerij) 

f. Videogalerij  

g. Mailadressen  

h. Sponsors 

i. Bestuur  

j. Geschiedenis 

 

We hopen met dit project een nieuwe wind door onze harmonie te laten blazen, het is een grote opgave 

geweest om alles in orde te krijgen, we zijn nog steeds bezig met verbeteringen toe te passen maar we 

zijn al goed op weg.  
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