BEATRIX BERGENTHEIM & SEMPER CRESCENDO

NIEUWSBRIEF

REDACTIE:
Henk Snoeijink en Kevin Alberts

JAARGANG 2 / NUMMER 1
februari 2013

ZIEKEN

KOPIJ

Tineke is gelukkig weer terug op de repetities. Ze gebruikt nog steeds
medicijnen en zal binnenkort weer nieuwe onderzoeken moeten ondergaan.
Henk Dekker hebben we ook een tijdje moeten missen vanwege ziekte.
Binnenkort start de chemobehandeling!
Sophie is nog niet fit genoeg om op de muziek te komen. Ze voelt zich nog erg
moe en slapjes!

CONCERTEN

Petra en Emma-Lieke zijn een tijdje afwezig geweest vanwege drukte in de
privésfeer!
Wilna Bosch heeft een fikse slijmbeursontsteking in de rechterarm, met gips
om moet het tot rust komen.

KERSTCONCERTEN
Het optreden in de Eeshof in Tubbergen begin December was een groot
succes, de bewoners konden onder meer genieten van bekende kerstliederen.
Prettige bijkomst was het feit dat er 30 muzikanten aanwezig waren en de
ruimte dus bijna te klein was!

JARIGEN

Ook de 2 optredens in Bergentheim verliepen naar tevredenheid. Helaas
waren er het laatste optreden maar 20 muzikanten maar desondanks hebben
we een mooi stukje muziek kunnen laten horen!

ROBERT BROOKHUIS
Half december werd de muziekdocent van Langeveen met spoed opgenomen
in het ziekenhuis in Enschede na klachten te hebben over druk op de borst en
een licht stekende pijn.
Na allerlei onderzoeken en een hartkatheterisatie bleek de uitslag goed. Ook
het hart is perfect gezond. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies
aan de hand is.

BEDANKT
Dorien Nieuwenhuis heeft bedankt als lid van Beatrix.

GEBOREN
Op 22 november werd Noor geboren, Dochter van Anneke en Berthil en zusje
van Tom! Alsnog gefeliciteerd!
De zwangerschap van Miranda verloopt nog steeds voorspoedig, de
uitgerekende datum is 12 januari.

VACATURE
Vanwege het aanstaande vertrek van Ron Roovers is Semper Crescendo nog
steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Lijkt je dit wat meld je dan aan bij
een van de bestuursleden

REPETITIES

Jong geleerd
is oud
gedaan!

We blijven reperteren volgens dezelfde ritmiek. Een enquête heeft
aangewezen dat een andere avond niet de voorkeur geniet. Dus op de
maandagavond afwisselend in Bergentheim of Langeveen, en iedere eerste
dinsdag van de maand repeteren we samen met de slagwerkers in Langeveen.

GASTENBOEK
Schrijf ook eens wat in onze gastenboeken:
www.beatrixbergentheim.nl
www.sempercrescendo.nl

