NIEUWSBRIEF
Januari 2017
__________________________________________________________________________

Hallo allemaal,
Eerst maar even een terugblik op de afgelopen maanden. We hadden weer een
leuke en geslaagde Play-in. Jammer genoeg hadden meerdere orkesten op die dag
een uitvoering zodat er een aantal vaste deelnemers ontbraken. Zet de datum voor
dit jaar alvast maar in je agenda! Zondag 12 november!
In december twee kerstconcerten. Eerst in de grote kerk in Edam en daarna in het
Waterland ziekenhuis te Purmerend. Allebei heel erg geslaagd en voor herhaling
vatbaar. Ja en dan zijn we al weer druk bezig met de repetitie voor ons
voorjaarsconcert op zondagmiddag 19 maart. Voor je het weet is het zover en er
moeten nog wel wat puntjes op de i gezet worden. Donderdag 23 februari komt
Fredie een keer mee repeteren met het combi orkest en bespreken we met haar hoe
we de middag gaan invullen. Dan zijn we nog naarstig op zoek naar een drummer
voor het A-orkest en ook de baspartij voor het A-orkest moeten we nog invullen. We
gaan ervan uit dat het allemaal gaat lukken.
Traditioneel is de tombola voor ons een goede inkomstenbron en voor de bezoekers
een leuke attractie. Mogen we iedereen weer om een vrijwillige bijdrage van 5 Euro
vragen? Graag overmaken op onze rekening met vermelding “tombola”. (gelijk doen,
kan je het niet vergeten) Al deze extra inkomsten hebben we jaarlijks hard nodig om
niet te veel in te teren op onze reserve. Daarom zijn we extra blij met de cheque van
de Rabo om nieuwe muziekstukken te kunnen kopen. Ook de SponsorKliks actie
loopt lekker. Als je bent geabonneerd op de nieuwsbrief van SponsorKliks kan je zelf
ook de stand bekijken.
Donderdag 23 maart houden we onze algemene ledenvergadering. Heb je puntjes
die je op de agenda wilt hebben laat het ons dan even weten. (liefst per e-mail)
Veel speelplezier dit jaar.
Peter

AGENDA
18 maart 2017

Extra repetitie A-orkest op zaterdagmiddag
van 14.00 tot 15.30 uur.

19 maart 2017

Concert op zondagmiddag
Start 14.00 uur door Combi-orkest
Aanwezig 13.30 uur

23 maart 2017

Algemene Leden Vergadering
Aanvang 20.00 uur

6 juli 2017

Laatste repetitie voor de zomervakantie

7 september 2017

Eerste repetitie na de vakantie

12 november 2017

Play In (onder voorbehoud)
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VERJAARDAG
Januari
30

Grada Gimpel

Maart
10
20
21
21
27

Marianne Hiddes
Joke Kroon
Marja Vrieling
Erica van der Meulen
Bart Warnaar

BIJDRAGE VOORJAARSCONCERT
Wij willen ook dit jaar weer m.b.t. de tombola
een mooie prijzentafel maken zodat dit de
mensen uitnodigt om loten te kopen.
Er zijn veel prijzen te winnen en daar hangt
een kostenplaatje aan.
Daarom een vriendelijk verzoek aan alle
leden:
Willen jullie weer een vrijwillige bijdrage ad.
€ 5,00 doneren?
Dit kan op de rekening worden gestort van
Accordando, t.w.: NL96 ABNA 09803.22.154
of contant betalen aan Nel.
Bij voorbaat dank.

BEDANKJE
Van de Organisatie Kerstmarkt Edam
ontvingen wij een bedankkaart voor de
feestelijke bijdrage aan de Kerstmarkt 2016.

