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Het gaat goed!!! 
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Kalender maart-juli 2020 
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Alles wat ook belangrijk is! 

 

  WIJ ZIJN PRINSES JULIANA! 

Van ‘bestaan jullie nog ?’ tot ‘wat leuk wat jullie allemaal en doen met 

zoveel enthousiasme!’ We laten ons weer horen en zien! We staan 

weer op de kaart! Met dank aan een ieders enthousiasme en inzet. PJ 

is gegroeid met een jeugdorkest en slagwerkgroep. Oud-leden 

mochten we weer verwelkomen en ook volwassenen begonnen bij ons 

met lessen. En laten we ons dweilorkest niet vergeten! 

Dankjewel! Namens het bestuur. 
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  KALENDER MAART – JULI 2020 (ZET IN JE AGENDA!!!) 

Lentefair Heerlijkheid Eck en Wiel 

Zaterdag 28 maart 2020 Oliebollen bakken om de kas te spekken. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij 

Annelies van Doorn. 

Bloesemtocht Geldermalsen 

Zaterdag 18 april 2020, optreden orkest PJ en BB op het hoofdpodium, speeltijd 1200 tot 1315 uur, 

inclusief pauze. Lunch wordt verzorgd. 

Voorjaarsconcert Eck en Wiel 

Zaterdag 16 mei 2020 korte concerten PJ en BB op 3 buitenlocaties in Eck en Wiel. Locaties en tijdstip 

volgen. 

Zomerconcert Prinses Juliana en Muziekvereniging Ons Genoegen 

Zaterdag 4 juli 2020 Gezamenlijk concert van PJ en BB met muziekvereniging Ons Genoegen uit 

Amerongen. Inclusief verloting en…..muziek De Fanfare uit de film van Bert Haanstra! Info zal volgen! 

 

  

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.moviemeter.nl%2Fimages%2Fcover%2F1000%2F1497.jpg%3Fcb%3D1375947255&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.moviemeter.nl%2Ffilm%2F1497&docid=OOe4G4CutSS0dM&tbnid=L0giKUU-3V2UAM%3A&vet=12ahUKEwjm65DQ--rnAhWwM-wKHVhTCJI4ZBAzKDswO3oECAEQew..i&w=800&h=1207&bih=783&biw=1600&q=fanfare&ved=2ahUKEwjm65DQ--rnAhWwM-wKHVhTCJI4ZBAzKDswO3oECAEQew&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdocplayer.nl%2Fdocs-images%2F50%2F27096183%2Fimages%2F1-0.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fdocplayer.nl%2F27096183-Visie-en-beleid.html&docid=q5O-34JNb_H58M&tbnid=ek2ANHpjdp33hM%3A&vet=10ahUKEwijk42p_urnAhX1zMQBHcfIC1oQMwifASgmMCY..i&w=800&h=150&itg=1&bih=783&biw=1600&q=Prinses%20Julianan%20eck%20en%20wiel&ved=0ahUKEwijk42p_urnAhX1zMQBHcfIC1oQMwifASgmMCY&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Frodekruisbloesemtocht.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fflexslider_full%2Fpublic%2Fheader-2020.jpg%3Fitok%3D7IZemy6x&imgrefurl=https%3A%2F%2Frodekruisbloesemtocht.nl%2F&docid=raqntKU6VX_7WM&tbnid=dQ1-2Wye_JOa2M%3A&vet=10ahUKEwiGhbaL_-rnAhX_wsQBHQ17CmcQMwg-KAAwAA..i&w=3200&h=800&bih=783&biw=1600&q=Bloesemtocht%202020&ved=0ahUKEwiGhbaL_-rnAhX_wsQBHQ17CmcQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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  ALLES WAT OOK BELANGRIJK IS 

✓ Donatie aan Rode Kruis voor de AED bij ’t 

Ecksternest 

✓ Aanschaf tafel voor trommelstokken 

✓ Opruimen en organiseren muziekarchief PJ 

✓ Opzet actie aanschaf eigen muziekstandaard 

voor de leden 

✓ Organiseren bowlingavond met onbeperkt 

friet en bitterballen voor alle leden, verwacht 

op zaterdag 27 juni 2020 

✓ Altijd nog op zoek naar bestuursleden! 

✓ Kleine groep graag zoveel mogelijk aanwezig 

op de repetities!  

✓ Ideeën voor muziek? Leg je idee voor aan het 

bestuur of Hans! 

✓ BB speelt nu enkele weken met PJ. Wat klinkt 

het goed en wat is het leuk! 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F0%2F05%2FThe_Phantom_of_the_Opera_title_card.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FThe_Phantom_of_the_Opera_(musical)&docid=4d41el9C2Y5TaM&tbnid=QuV8UKYevykmgM%3A&vet=10ahUKEwiG6OSpjOvnAhX-wsQBHX4oAGQQMwhnKAowCg..i&w=448&h=296&bih=783&biw=1600&q=phantom%20of%20the%20opera&ved=0ahUKEwiG6OSpjOvnAhX-wsQBHX4oAGQQMwhnKAowCg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.amphion.nl%2Fsite%2Fassets%2Ffiles%2F5476%2Flarge_img-20190311-wa0024.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.amphion.nl%2Fprogramma%2Fmpg-joseph-and-the-amazing-technicolor-dreamcoat%2F&docid=D_4fXqGy9EtEWM&tbnid=BJoOoWekvBjQhM%3A&vet=10ahUKEwikm_v5jOvnAhUMCZoKHcpgDpgQMwhlKBIwEg..i&w=500&h=500&bih=783&biw=1600&q=jozef%20and%20the%20amazing&ved=0ahUKEwikm_v5jOvnAhUMCZoKHcpgDpgQMwhlKBIwEg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstokedaboutyoga.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fmusictreecolor-845x321.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fstokedaboutyoga.com%2Fsavasana-muziek-stilte-nummers-welke-top-yogamuziek-yoga%2F&docid=OW3y_1_3-p9v-M&tbnid=xEGdXx6S1pqQFM%3A&vet=10ahUKEwiElcqjievnAhUNPewKHZ2MCzwQMwiGASgVMBU..i&w=845&h=321&bih=783&biw=1600&q=muziek&ved=0ahUKEwiElcqjievnAhUNPewKHZ2MCzwQMwiGASgVMBU&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages-na.ssl-images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F61yuc9rmaPL._SL1500_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FGold-30th-Anniversary-ABBA%2Fdp%2FB0001XLXYI&docid=eY93xAZJNM09zM&tbnid=rfft3SJHGJN7_M%3A&vet=10ahUKEwiT8rLhjOvnAhVOUZoKHVz3Cp8QMwhGKAIwAg..i&w=1500&h=1487&bih=783&biw=1600&q=abba%20gold&ved=0ahUKEwiT8rLhjOvnAhVOUZoKHVz3Cp8QMwhGKAIwAg&iact=mrc&uact=8

