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13 APRIL - VOORJAARSCONCERT

KOPIJ AANLEVEREN
Als je iets te melden hebt
dan kan dat in deze
nieuwsbrief!
Kopij kun je mailen naar:
- henksnoeyink@hetnet.nl
- kevin.alberts1@gmail.com

AGENDA & CONCERTEN
Di 25 juni:
Voorspeelavond Langeveen
Vr 28 juni:
Gezamenlijke Feestavond
Za 12 oktober:
Repetitiedag in de Bo
Za 9 november:
Najaarsconcert Bergentheim
Za 16 november:
Najaarsconcert Langeveen

Het voorjaarsconcert in Langeveen bij zaal Waaijer was een goed concert
voor een goed gevulde zaal. Er werd ontspannen gespeeld, en de
slagwerkgroep was ook goed op dreef.
Het jeugdorkest en de blokfluitgroep hebben hun kunnen getoond van
wat ze het afgelopen jaar geleerd hebben.
Tijdens het concert werden twee jubilarissen gehuldigd, Linda Veneberg
voor haar 12 ½ jaar lidmaatschap van de fanfare, en Jolanda Geerink
ook voor haar 12 ½ jaar lidmaatschap van de slagwerkgroep.

5 MEI - BEVRIJDINGSCONCERT
Het bevrijdingsconcert in de Hoeksteen te Bergentheim. Samen met het
Coevorder Mannenkoor hebben we een mooi concert gegeven. Het
mannenkoor onder leiding van Wim van Lenthe heeft in verschillende
talen goed van zich laten horen.
Beatric onder leiding van Jan Huizing speelde een aantal nummers
speciaal voor deze gelegenheid, waaronder Hymn to the Fallen, een
indrukwekkend koraal.
Ongeveer 250 bezoekers hebben genoten van deze avond vol met muziek
en zang.

4 MEI - DODENHERDENKING BERGENTHEIM
Evenals voorgaande jaren was er ook dit jaar weer een herdenking bij het
monument. Na een woord van welkom speelde muziekvereniging Beatrix
twee coupletten van “Wilt heden nu treden.”
Na “The Last Post” gespeeld door Herman werd twee minuten stilte in
acht genomen, daarna twee coupletten van het “Wilhelmus.”
De plechtigheid werd afgesloten met een gedicht.

9 MEI - DAUWTRAPPEN

JARIGEN
6 jun - Bennie Maathuis
7 jun - Jan Snijder
14 jun - Hennie Bakhuis
21 jun - Wout Nieuwenhuis
1 jul - Maike Bekhuis
6 jul - Jolanda GeerinkChristenhusz
9 jul - Ellen Engbers
17 jul - Luc Westenberg
21 jul - Agnes Flim
26 jul - Zwaantje Withaar
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Henk Snoeyink
Daniel Dasselaar
Gert Veneberg
Anneke Snijder
Petra Willems

VAKANTIE
De laatste repetitie voor
de vakantie is op maandag
1 juli in de koepel.
De eerste repetitie na de
vakantie is op maandag 12
augustus, locatie nog

Ook dit jaar werden wij weer om half 7 bij Jolanda Geerink verwacht
voor het dauwtrappen met hemelvaart. Tijdens de rondgang werden we
getrakteerd op koffie, een hapje en een drankje.
Na afloop stond er om 10 uur voor iedereen een goed verzorgde
broodmaaltijd klaar.

13 MEI - VOORSPEELAVOND
In de Bo in Bergentheim was
ook weer de voorspeelavond
met de blokfluitgroep en
leerlingen die muziekles hebben
bij de muziekschool in
Hardenberg. De Bo was goed
gevuld, want er waren heel wat
familieleden van de leerlingen
aanwezig.
Jan Huizing gaf enige informatie van de blokfluitgroep en van de
leerlingen. De leerlingen hebben allemaal goed hun best gedaan, er werd
samen met de CD gespeeld of met pianobegeleiding. De Recorder Rap
werd gespeeld met de fanfare, blokfluitgroep en alle leerlingen samen.
Het was een gezellige avond te horen aan de reacties van de familieleden.

ZIEKEN
Henk Dekker moet nog steeds kuren ondergaan.
Sophie Finkers moest vanwege haar gezondheid jammer genoeg stoppen
met de muziek.

onbekend.

TERUG

VOLGENDE EDITIE

Na een korte onderbreking zijn Tineke en Miranda weer terug op de
repetities. Miranda is ondertussen ook nog verhuisd naar de Van der
Pijlweg in Bergentheim.

Wij proberen de volgende
editie van de nieuwsbrief
rond eind augustus te
laten verschijnen.

KORT NIEUWS
Semper Crescendo is nog altijd op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Maaike Flims is op 11 mei geslaagd voor haar praktijkexamen slagwerk A.
Jan Huizing gaat enkele marsen bewerken voor een kleine bezetting.
De enquête wordt op dit moment geanalyseerd.
We willen in 2014 in plaats van een lenteconcert een zomerconcert geven
in Langeveen, ergens in juni, en hierbij de school meer te gaan
betrekken.

