Nieuwsbrief 2
Juni 2011
Beste muzikanten
Het schooljaar is al weer bijna om, tijd voor een nieuwsbrief dus. De vakantie staat voor de deur,
dat betekend ook dat onze jaarlijkse barbecue er weer aan komt. In deze nieuwsbrief vind je een
overzicht van de activiteiten van dit voorjaar en de geplande activiteiten voor de rest van het jaar.

Een terugblik op de activiteiten van dit voorjaar .


14 mei 2011: Lenteconcert
Ook dit jaar konden we genieten van een mooie opkomst. Onze muzikanten en
dirigent hadden weer een mooi programma samengesteld en we hopen dat u er
allemaal van genoten hebt. We willen de muzikanten bedanken voor hun inzet
op de repetities en het concert.



22 mei 2011: Spaghetti-dag van het Jeugdensemble
Voor de eerste keer organiseerde het Jeugdensemble een spaghettidag.
Zaterdag hielp iedereen met het snijden van groenten en het maken van
spaghettisaus. Zondag werden de taken verdeeld in de keuken en de zaal om
iedereen op tijd hun spaghetti te brengen. We konden niet klagen over de
opkomst en de spaghetti werd door iedereen gesmaakt. Bedankt aan iedereen
die ons gesteund heeft, en aan alle muzikanten die geholpen hebben die dag.
De foto´s kan je binnenkort bekijken op onze website

Wat brengt de rest van het jaar?







25 juni 2011 : BBQ (Inschrijven kan hier)
13, 20 en 27 juli 2011: GEEN REPETITIE wegens vakantie
26-28 augustus 2011: Jeugduitstap Lanzerath
15 oktober 2011: Kaasavond
11 november: Wapenstilstand (spelen aan het stadhuis)
19 november 2011: St.Ceciliafeest

De Website
Onze website is ook terug up-to-date, ga er gerust een keertje kijken. Je vindt er een overzicht van
alle activiteiten, foto´s en meer. Je kan via de site contact opnemen en reacties zijn altijd welkom.
Langs deze weg mag je ons ook op de hoogte houden van familie -weetjes of activiteiten van
bevriende harmonies of fanfares.

Onze volgende nieuwsbrief mag je in september verwachten.

Prettige Vakantie!

