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            Nieuwsbrief  

              Koninklijke Muziekvereniging            

              Witte van Haemstede 
Kerstboomverbranding 
Aan de Vlasakkers in Haamstede werd op zaterdagavond 9 januari de jaarlijkse 
kerstboomverbranding georganiseerd. De kerstbomen die eerder op de dag waren opgehaald en 
opgestapeld door brandweervrijwilligers werden deze avond in vlammen gezet. 

 
De gezellige avond werd opgeluisterd door de slagwerkgroep en harmonie van 
Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede 
Onder het genot van een glaasje glühwein of chocolademelk konden mensen 
elkaar de beste wensen overbrengen.  
Speciale dank gaat uit naar de lantaarndragers Henk van Nieuwenhuize, John 
Mol, Simon Hart en Peter Geldof. Dankzij hen kon er door het donker en de kou 
gemarcheerd en gespeeld worden. 
 
 

 
Straô Burgh-Haamstede 
Op zaterdag 6 februari stond de jaarlijkse Straô in Burgh-
Haamstede op het programma. Na Straô Renesse is dit de 
tweede Straô in een reeks van zes Straô-tochten welke een 
typisch Schouwse folkloristische paardenfeesten zijn.  
 
De weersvoorspelling was gunstig en de temperatuur was rond 
de 10 graden Celsius waar dit voorheen wel eens anders 
geweest is. De paarden en ruiters verzamelden zich ter hoogte 
van Brasserie Burgh in Burgh en vertrokken om 12:30 uur voor een tocht door bos en over strand.  
 
De slagwerkgroep en harmonie van Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede en 
Marjorettevereniging Apollonia uit Brouwershaven wachtten de stoet ter hoogte van Restaurant De 
Schouwse Hoeve aan de Daleboutsweg op. 

 
Na vooraf een ‘sterk drankje’ te hebben gedronken gingen zij 
allen voor in de stoet naar Brasserie Burgh. Daar stopte de 
stoet voor een rustpauze. De stoet liep vervolgens verder naar 
de kerkring van Haamstede, waar de burgemeester de ruiters, 
muzikanten en het publiek toesprak. Vanwege de verbouwing 
van Zorgcentrum Duinoord, kon de stoet daar dit jaar helaas 
niet langs. 



Nieuwsbrief 2  Februari 2016 

Colofon: Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede  

P/A Burghseweg 61, 4328 LA Burgh-Haamstede 
Tel. 0111-658300 
IBAN rekeningnummer: RABO0357.8021.28 
Registratienummer KVK: 309163 

Voorzitter: Johan Vredenbregt                                                       
Secretaris: Sylvia Mol                                                 
Penningmeester: Bertha Boot- van den Berg 
Bestuurslid/ Vice voorzitter: Cees-Jan Kooman 
Bestuurslid: Quinten Meulblok 
Bestuurslid: Vacant 
Bestuurslid :Vacant 

 

Dankzij de hulp van muzikanten van de muziekverenigingen Nieuw Leven uit Ouwerkerk en 
muziekvereniging Apollo uit Brouwershaven liepen we met een mooie bezetting. Na afloop werd er 
een drankje genuttigd in Grand Café Tavenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vanuit het bestuur 
Op maandag 7 maart vindt de Algemene Ledenvergadering 2016 plaats in dorpshuis De Schutse. 
De vergadering begint om 19:30 uur. Dit is een besloten vergadering voor de leden. 
 
De zittende bestuursleden vragen u speciale aandacht voor de twee vacatures in het bestuur.   
We hopen als bestuur dat er leden zijn die zich willen aanmelden.  
Graag zouden we het bestuur aangevuld zien met ook een afgevaardigde van de slagwerkgroep en 
een ouder/verzorger van een (leerling)muzikant.  
We bieden tevens de mogelijkheid om plaats te nemen in het bestuur als ‘stagiair’ zodat je kunt 
ervaren wat er allemaal bij komt kijken bij het besturen van een vereniging. Het biedt wellicht een 
opstapje om later tot het bestuur toe te treden.  
 
 
Papiercontainer 
Al 12 jaar lang was Jan de Meij dé spil voor onze 
vereniging als het gaat om het bijhouden van 
onze papiercontainer op Burgh. Jaar en dag 
stond hij voor ons klaar om een paar keer per 
dag de papiercontainer op orde te houden. Dat 
deed hij met veel plezier!  
 
Jan maakt veel mee, zo zegt hij zelf. Hij vist er 
vanalles uit wat er niet in hoort. Van plastic, 
stenen, bouwmaterialen, elektrische apparaten, glaswerk, en noem zo maar op. 
Hangjongeren zijn ook een last, zo zegt hij zelf. Jongeren die rondhangen in de container, en brutaal 
reageren als je ze erop aanspreekt of ze willen vertrekken. Mensen die steeds brutaler worden als je 
constateert dat ze er iets in leggen wat er niet in hoort en ze erop aanspreekt. 
 
Onlangs heeft Jan aangegeven dat leeftijd en gezondheid hem steeds meer in de weg komen te 
zitten. Fysiek word het steeds moeilijker om papier netjes te stapelen en een oogje in het zeil te 
houden. Jan heeft daarom aangegeven per 1 januari 2016 te stoppen met zijn werkzaamheden in de 
papiercontainer. We vinden het ontzettend jammer maar we begrijpen Jan ook heel goed. We willen 
als muziekvereniging Jan daarom ontzettend bedanken voor zijn inzet de afgelopen 12 jaar. 
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Als muziekvereniging zullen we daarom alle zeilen bij moeten zetten om de papiercontainers, zowel 
op Burgh als op Haamstede, bij te houden. Gelukkig zijn er al een aantal muzikale leden die  vrijwillig 
ondersteunen met het stapelen en op orde houden van de papiercontainers. Maar dat is nog lang 
niet genoeg. We moeten het met zijn allen doen! Daarom willen we leden vragen om, wanneer ze in 
de buurt zijn of er zelf naartoe gaan, de container te inspecteren en wanneer nodig netjes te 
stapelen. Ook zal Johan leden persoonlijk benaderen of ze hiermee willen helpen. 
De papiercontainers brengen jaarlijks een fikse bijdrage aan inkomsten voor de muziekvereniging op.  
Het zou zonde zijn als we deze weg moeten doen door gebrek aan vrijwilligers. 
 
 
Media 
Bent u nog geen lid van onze facebookpagina? Word dan nu lid 
en volg al onze activiteiten die wij als muziekvereniging 
verrichten.   
Bent u onlangs oude foto’s tegengekomen of heeft u foto’s of filmpjes van evenementen waar wij als 
muziekvereniging bij betrokken zijn geweest? Stuur deze dan op naar de webmaster. We plaatsen ze 
op de website zodat iedereen deze kan bekijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
5 maart: Straô Ellemeet 
7 maart: Algemene Ledenvergadering 2016 
19 maart: Straô Serooskerke (S) 
2 april: Pannenkoekenconcert  


