Nieuwsbrief – augustus 2019

Hopelijk is iedereen weer uitgerust terug van de vakantie en kunnen we met vernieuwde energie
gaan repeteren voor de proms “Aurora ontmoet…”
De repetities starten weer komende donderdag!
➢ Om de laatste maanden zo goed mogelijk te besteden aan de nummers die ingestudeerd
moeten worden voor 26 oktober, willen we vanaf de zomervakantie iedere week gaan
repeteren, behalve de laatste donderdag van de maand, want dan is de Ketel bezet. De data
staan ook op de website.
➢ Het bestuur is erg blij, dat we twee koorleden bereid hebben gevonden om deel te nemen
aan commissies. Met ingang van augustus heeft Mariëlle van Gogh zich aangesloten bij de
Technische Commissie, om mee te helpen alles rondom Mega in goede banen te leiden.
Marga Goossens wordt lid van de P.R.commissie. Welkom dames!
➢ Het bestuur is bezig met het opstellen van een huishoudelijk reglement, zodat voor iedereen
duidelijk is wat het lidmaatschap van Enjoy inhoudt, en hoe alles georganiseerd is. Zo gauw
het klaar is, zal het bekend gemaakt worden aan de leden.
➢ Ook dit jaar willen we deelnemen aan de Rabo Club Support (voorheen Rabo clubkas).
Daarbij kunnen we in aanmerking komen voor een geldbedrag voor ons koor. Dat bedrag
wordt groter naarmate er meer Rabobankleden uit Bernheze op ons koor stemmen. Om
zoveel mogelijk mensen te bereiken zullen we de komende weken deze campagne via
Facebook gaan promoten. De stemperiode is van 27 september t/m 11 oktober 2019. Dus
ben jij en/of jouw familie/vrienden/kennissen gerechtigd om te stemmen, gebruik die
stemmen dan voor ons koor!
➢ A.s. donderdag 22 augustus komt Wendy van Lijssel, verslaggever van de
Mooibernhezekrant, naar de Ketel. Vóór de repetitie is er een interview, en tijdens de
repetitie maakt ze een paar foto’s van ons koor. We hopen met het artikel in de krant een
mooi visitekaartje af te geven!
➢ Tenslotte zijn Elna Timmermans, Yvonne van Boxmeer en Dorianne Hoefs helaas vóór de
vakantie gestopt met het koor. Tegelijkertijd hebben we Ria Herwig en Henk van Herpen als
nieuw lid mogen verwelkomen, en gaan we de komende tijd ontdekken hoeveel noten zij op
hun zang hebben… ☺
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