
MUZIEKNIEUWS

Leerlingen geven topshow 
Op dinsdag 9 juli hebben de 
leerlingen van zich laten horen.  
Het was een mooie avond met 
een mix van blaasinstrumenten 
en slagwerk, en van minder 
en meer ervaren leerlingen. 
Sommigen speelden helemaal 
alleen, anderen samen met de 
leraar of met CD. Het is duidelijk 
dat onze leerlingen niet alleen 
veel muzikaal talent hebben, 
maar ook het lef om voor een 
volle zaal te spelen. Petje af!
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OG  en gastmuzikanten
Het is wat dit jaar. Speelden we 
op het nieuwjaarsconcert nog 
samen met de burgemeester, 
daarna hebben we steeds 
gastmuzikanten in ons midden 
gehad: de leerlingen op het 
voorjaarsconcert, oud-lid 
Sandra Zwambag op het 
Pleinconcert en onze trouwe 
invallers Jan, Kees en Martin 
zijn met grote regelmaat van 
de partij. Dank aan allen! 

Agenda
19 juli:     Barbecue
3/4 sept:   Eerste Repetitie
22 okt:      Vakantie harmonie
2 nov:       Najaarsconcert
23 nov:     Intocht Sinterklaas?
18 dec:      Volkskerstzang

Zet deze data in je agenda.

Iedere 1e zaterdag van de 
maand oud papier: geef je op!

NIEUWS voor og-lEdEN

Zinderend pleinconcert in nieuw zomertenue
Op zaterdag 30 juni vond het jaarlijkse Pleinconcert weer plaats. 
Aangekleed met partytenten en bierbanken, in aanvulling op het 
terras van het café, zag het Dorpsplein er gezellig uit. De zon deed 
flink haar best om het Pleinconcert het zomerse sfeertje mee te 
geven dat we zo graag zien. De ideale omstandigheden om met een 
drankje in de hand naar een zonnig, swingend muziekje te luisteren 
dus. Ook voor de muzikanten was het in de nieuwe, luchtige shirts 
goed vertoeven. Het klonk niet alleen goed, het zag er bovendien 
tiptop uit! Dank aan Mw. N. Terberg voor het sponsoren en 
dank aan Esther voor het verzorgen van de nieuwe t-shirts. Ook 
de Rabobank Club Support actie is van belang voor dergelijke 
aankopen. Stem dit najaar dus allemaal weer op onze vereniging, 
zodat we ook volgend jaar weer wat moois kunnen aanschaffen!

         Muziekverening Onderling-Genoegen               muziekinbenschop@hotmail.com

Ledeninformatie
Bij de slagwerkgroep hebben 
we Jannette van Elteren-
Roodhorst als nieuw lid mogen 
verwelkomen. Zij heeft op 
het Pleinconcert al van zich 
laten horen. Van harte welkom 
Jannette!

OG is hard op zoek naar 
(leerling-)muzikanten. Ken of 
ben je iemand die dat weleens 
wil proberen? Kom gerust eens 
kijken bij de repetitie.

Oud papier ophalen
Na een dringende oproep 
van het bestuur en de ‘vaste 
ophaalploeg’ van het oud papier, 
hebben we het afgelopen half 
jaar veel enthousiaste helpers 
mogen verwelkomen op de 
eerste zaterdag van de maand.  
Heel hartelijk dank daarvoor. 
Het oud papier is een belangrijke 
inkomstenbron voor de club. 
Ook de komende tijd kunnen we 
ieders hulp gebruiken, dus kijk 
op de lijst en geef je op!

Fijne vakantie!


