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    Jaargang 1 nummer 1  - september/ oktober 2012 

 

Redactie: Henk Snoeijink

DE EERSTE!!! 

De eerste nieuwsbrief is een feit! 

Wetenswaardigheden aangaande beide 

verenigingen zullen deze nieuwsbrief vullen. 

Dus als je iets te melden hebt kan dat in deze 

nieuwsbrief. We zijn op zoek naar een 

redacteur voor Semper Crescendo zodat er 

van beide verenigingen kopij voor de 

nieuwsbrief kan worden aangeleverd. Lijkt je 

dit wat meld je dan aan bij Henk Snoeijink. 

ZIEKEN 

 

Helaas hebben we een paar muzikanten en 

onze dirigent op de repetitie ( s ) moeten 

missen. Tineke voelt zich al een tijdje niet fit 

en zal binnenkort wat onderzoeken krijgen. 

Mattie is geopereerd en kan moeilijk zitten. 

Het gaat weer wat beter gelukkig. Jan H. 

heeft bij de kaakchirurg een kies laten 

verwijderen hetgeen ook de nodige pijn heeft 

gegeven. Anneke moet zelfs tijdelijk stoppen 

vanwege bekkeninstabiliteit. Na de bevalling 

zal ze hopelijk weer terug komen. Miranda is 

in gelukkige verwachting en zal binnenkort 

ook tijdelijk moeten stoppen. 

MUZIEKDAG 

De jaarlijkse muziekdag-repetitie is dit jaar 

op zaterdag 6 oktober. Wederom in “de Bo” 

in Bergentheim met na afloop weer een 

heerlijk  stamppotbuffet bij Veenlust. Om 9 

uur staat de koffie klaar! Het zou toch 

geweldig zijn als we deze dag compleet zijn!!! 

CONCERTEN 

Op dinsdag 2 oktober zijn we te gast op 

Camping De Kleine Belties in Hardenberg. We 

verzorgen daar een klein concertje voor de 

campinggasten. Aanwezig om 19:00 uur. Het 

concert begint om half 8 tot een uur of 9. 

We spelen onderstaande nummers: 

1. Arsenal 
2. The Rose 
3. Beatles 
4. Backdraft 
5. Parade of sails 
6. Grease 
7. Arioso 
8. A whiter shade of pale 
9. Ave Maria 
10.  Hofland mars 

De najaarsconcerten zijn op zaterdag 3 

november in Bergentheim en 17 november in 

Langeveen. De donderdagen daarvoor zijn de 

generale repetities! Over optredens rond de 

kerstdagen wordt nog nagedacht. 
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LEERLINGEN 

Onlangs zijn in Bergentheim 6 kinderen 

gestart met de blokfluitlessen. In Langeveen 

zijn ook 6 blokfluiters gestart + 1 leerling op 

trompet, 2 leerlingen op waldhoorn en 3 

slagwerkleerlingen.  We wensen ze heel veel 

succes. De jeugd heeft de toekomst. 

VACATURE 

Vanwege het aanstaande vertrek van Ron 

Roovers is Semper Crescendo op zoek naar 

een nieuwe voorzitter. Lijkt je dit wat meld je 

dan aan bij een van de bestuursleden. 

DE JARIGEN 

 
2 september -  Henry Kompagnie 

10 september - Jochem Neurink 

2 oktober – Carla Nijland 

5 oktober – Miranda Hulzebosch- Flim 

15 oktober – Herman Flim 

18 oktober – Sinie Snijders- Flims 

28 oktober – Mattie Huizing 

 

REPETITIES 

Iedere eerste dinsdag repeteren we na de 

pauze samen met de slagwerkers in 

Langeveen. 

Probeer op de repetities aanwezig te zijn. 

Niemand kan gemist worden! Ook jij niet! 

Week 38 MAANDAG in de Gaarf 
Langeveen  
Week 39 MAANDAG in de koepel 
Bergentheim 

Week 40 DINSDAG: CAMPING KLEINE 
BELTIES HARDENBERG  
Zaterdag 6-10-12 Repetitiedag 

Week 41 MAANDAG in de koepel 
Bergentheim 

Week 42 MAANDAG in de Gaarf 
Langeveen  
Week 43 MAANDAG in de koepel 
Bergentheim  
Week 44 MAANDAG in de koepel 
Bergentheim 

Donderdag 1-11-12 Generale repetitie in 
Bergentheim 

Zaterdag 3-11-12 Najaarsconcert in 
Bergentheim 

Week 45 DINSDAG in de Gaarf 
Langeveen 

Week 46 MAANDAG in de koepel 
Bergentheim 

Donderdag 15-11-12 Generale repetitie 
in Langeveen 

Zaterdag 17-11-12 Najaarsconcert in 
Langeveen 

Week 47 MAANDAG in de Gaarf 
Langeveen  
Week 48 MAANDAG in de koepel 
Bergentheim 

Week 49 DINSDAG in de Gaarf 
Langeveen 

Week 50 MAANDAG in de koepel 
Bergentheim  
Week 51 MAANDAG in de Gaarf 
Langeveen  

 

GASTENBOEK 

Schrijf eens iets in het gastenboek. 

www.beatrixbergentheim.nl 

www.sempercrescendo.nl 

CONCERTREIS 

De reiscommissie is nog steeds aan het 

onderzoeken of er voldoende animo is voor 

de concertreis en welke locatie in Nederland 

dan geschikt.  

 


