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Mei / juni 2016

 

 

Taptoe Rotterdam
Vertrek ’s morgens om ongeveer 9:30 uur; we gaan langs een leuke stek (speciaal voor de selfies). In Ahoy Rotterdam volgen we 
de middagvoorstelling (14.00uur). Na afloop zullen we ergens eten; misschien gezamenlijk onderweg of anders ieder-voor-zich 
in het grootste overdekte winkelcentrum van Europa! Verwachtte terugkomst ongeveer 22.00 uur. 

 

Concert 30 april groot succes! 
We kijken terug op een geslaagd Oranjeconcert. Er waren ca. 300 bezoekers die konden genieten van een goede uitvoering van 
de fanfares, een spetterend optreden van de leerlingen van de scholen, de beide jeugdorkesten  en natuurlijk The  Golden kids.

 

    
 

Wijziging bestuur ‘Beatrix’ 
Dinand zal na de zomervakantie de taken van Wout overnemen en meester over de penningen worden!  
Henry neemt de taken van Dinand als voorzitter over. 
Wout zal dus na de zomer afscheid nemen als penningmeester en kunnen gaan genieten van zijn bestuurlijk “vroegpensioen” 

         
 
BBQ 
Maandag 11 juli sluiten we het seizoen af met een BBQ bij Janneke.  
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Opgeruimd staat netjes! 
Na afloop van de repetitie zou het prettig zijn dat enkelen even helpen met het terugplaatsen van de stoelen 
en tafels. Het kan en mag niet zo zijn dat slechts één persoon hier voor opdraait! 
 

Serenade Gert en Ria 

        
 
Geslaagd! 
Op 16 april zijn geslaagd: 
Anne - B diploma theorie cijfer 9 
Moniek -  A diploma theorie cijfer 9 
Demi - A diploma theorie cijfer 9 
Op 18 juni is het praktijkexamen 

 

Uniform 
De dikke van Dale zegt over een uniform:  Een uniform (soms tenue genoemd) is werkkleding waarmee een persoon 
zich onderscheidt als lid van een organisatie of als functionaris. Het woord uniform betekent eenvormig en daarmee 
wordt al uitgedrukt dat alle leden van de organisatie dezelfde kleding dragen. 
 
Voor ons betekent dat het volgende:  
Concertuniform: Beatrix: donkerblauw, Semper Crescendo zwarte broek, witte blouse, stropdas, zwarte 
schoenen, zwarte sokken, hesje 
buitenuniform: zwarte broek, witte blouse, stropdas, zwarte schoenen, zwarte sokken, jas, pet 
Wie iets niet heeft kan dit dan melden bij Janneke of Yvonne. 

 
Concertagenda 
Zaterdag 2 juli – zomerconcert Langeveen ( aanvang 19:30 uur ) 
Zaterdag 1 oktober – taptoe Rotterdam ( vertrek 9:30 uur ) 
Zaterdag 5 november – receptie en jubileumconcert Bergentheim m.m.v. christelijk mannenkoor 
Vroomshoop ( bijzonderheden volgen ) 
 
Zaterdag 10 december – adventsconcert Langeveen 
Zondag 18 december – adventsconcert Bergentheim 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Werkkleding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Functie_(positie)
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De repetities 
Maandag 13 juni – Langeveen 
Maandag 20 juni – Bergentheim + Jong Be@atrix 
Maandag 27 juni – Bergentheim 
Donderdag 30 juni – Generale Langeveen 
Maandag 4 juli – GEEN REPETITIE 
Maandag 11 juli – Afsluiting seizoen bij Janneke met o.a. BBQ 
 

Maandag 22 augustus beginnen de repetities weer.  
 

Materiaal gezocht!!! 
Voor de expositie op 5 november zijn we nog op zoek naar items die iets vertellen over de historie van 
muziekvereniging Beatrix Bergentheim. 

           
 

 

 
 

De jarigen in mei en juni                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flims Anouk 29 5 1997 

Klomp Sanne 29 5 1999 

Snijder Jan 7 6 1954 

Wijnholt Anne 18 6 2002 

Nieuwenhuis Wout 21 6 1968 

http://www.google.nl/url?url=http://ecard.jakosawi.com/kaart.php?picture%3D3998%26lan%3Dn&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjEgvrKl_DMAhWsLMAKHWeRC0cQwW4IGDAB&usg=AFQjCNHiRWnIUszPP-c3UDItYt3qhk-kXg
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Uit de oude doos…… 
 

      


