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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!
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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!
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