23 december 2006

Bestuursmededelingen
Hapjes de Toren
Graag willen Jeroen en Mieke bedanken
voor het beschikbaar stellen van de hapjes
na afloop van het concours van de
slagwerkgroep op 9 december 2006.

Inleveren Kerstmuziek
Tijdens de repetitie van donderdag 4
januari a.s. staat er een doos bij de ingang
van de repetitieruimte. Vriendelijk verzoek
aan alle muzikanten om hun mapje met
Kerstmuziek daarin te deponeren.

Interesse in Uniforte
Show- en Marchingband Uniforte, een
samenwerking tussen landelijke en
regionale muziekbonden, nodigt (jonge)
mensen, die bij één of meer plaatselijke
vereniging spelen, op hoog niveau mee
muziek te maken en te dansen. Je blijft lid
van je eigen vereniging maar speelt
daarnaast ook bij Uniforte.
Show- en Marchingband Uniforte wil
originele mars- en showmuziek promoten in
een zo breed mogelijke zin. Dit uit zich in
strakke marsen, flitsende shows en
spetterende marsparades op taptoes en
festivals en als klap op de vuurpijl meedoen
aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in
2009!
Show- en Marchingband Uniforte staat
onder leiding van ervaren instructeurs.

Op dit moment kun je als nieuw lid
instromen, wanneer je 16 jaar of ouder
bent. Meld je dan nu aan! Dit kan bij Cees
Beerens (06-53105642) of Eric van
Ommeren (06-53286076). Je kunt ook een
e-mail sturen naar info@uniforte.nl. Meer
informatie bezoek: www.uniforte.nl

Teeravond zaterdag 20 januari
2007
Op zaterdag 20 januari a.s. vindt weer
onze jaarlijkse teeravond plaats. Iedereen
wordt om 18.30 uur verwacht in de Sint
Servatiuskerk, waar wij om 19.00 uur de H.
Mis opluisteren. Deze H. Mis wordt
opgedragen aan onze overleden leden.
Voorts is het de presentatieviering van de
kinderen die op zondag 29 april a.s. hun
Eerste Heilige Communie ontvangen.
Tijdens deze mis musiceren we met JAS
en STROPDAS.
Na de mis wordt iedereen om 20.30 uur in
de Toren verwacht voor het feest, waar
een live-orkest zal helpen de sfeer erin te
brengen. De entree is € 5,00 per persoon
en moet voldaan worden bij binnenkomst.
Alle leden van de harmonie en
slagwerkgroep (met partner) zijn welkom,
wanneer men ouder is dan 15 jaar.
Speciaal uitgenodigd zijn de leden met
partners, waar we in het afgelopen
verenigingsjaar afscheid van hebben
genomen, de ere-leden met partners en de

weduwen van leden. Bijzonder uitgenodigd
zijn de inleenmuzikanten die in november
jl. mee hebben gedaan aan het concours.
We rekenen op een supergezellige avond!

Voorspeelmiddag op zondag 28
januari 2007
Op 28 januari is het weer zover: dan wordt
weer de jaarlijkse voorspeelmiddag
gehouden. De unieke kans om aan iedereen
te laten horen wat je in je mars hebt.
Schroom niet en doe mee: alleen, met z’n
tweeën, drieën, vieren, noem maar op. De

juryleden zitten er klaar voor, dus geef je
op en verras eenieder met jouw speciale
optreden.
Heb je er zin in, geef dit dan even vóór 5
januari door aan Peggie, Ellen of Martje.
Dit kan ook via mail via
antoinepouwels@home.nl,
menwvdbroek@hetnet.nl of
peggie_doorenbosch@hotmail.com

Doe je niet mee, kom dan gewoon even
luisteren naar al dit aanstormend
talent. Je bent de hele middag welkom
in het Cultureel Centrum.

Het bestuur wenst alle muzikanten en hun familie heel fijne
kerstdagen, mooie momenten van bezinning en zicht op nieuwe
kansen voor 2007. Een gelukkig en gezond nieuwjaar !
Jan Nelissen, Gerard Gabriëls,
Gabriëls, Frans Jacobs, Kees van der Sangen, Carla van Meurs, Jan van
Eerd, Martje van den Broek, Peter van Sleuwen en Lambert van der Ven.
Ven.
Zend kopij voor deze nieuwsbrief naar: ven.lambert@hetnet.nl Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.

