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Journey of Dreams
Zaterdagavond 23 juni en zondagmiddag 24
juni was het dan eindelijk zover: “ONZE
JOURNEY OF DREAMS”. Een reis waar we 2
jaar lang naar toe hebben gewerkt. Wij zijn
trots op de twee mooie voorstellingen die
wij hebben neergezet en op alle mooie
complimenten die wij hebben mogen
ontvangen. Wij willen iedereen bedanken
die zijn steentje hieraan heeft bijgedragen
en uiteraard al onze sponsoren.

Open repetitie
Nu wij ons project Journey of Dreams hebben
afgerond, heffen wij onze ledenstop op.
Op maandagavond 27 augustus houden wij
een open repetitie.
Vind je het leuk om te zingen of wil je ons
combo komen versterken, kom dan eens kijken
tijdens deze open repetitie. Wij starten om
19.30 uur in het Gemeenschapshuis De
Amyerhoof, Severenplein 27, 6225 AZ
Maastricht.
Wij hopen je maandagavond 27 augustus om
19.30 uur te mogen begroeten.

‘Vereniging van het jaar’
Gemeente Maastricht
Vol trots kunnen wij u melden dat Vocalgroup
Mes Amie Vereniging van het jaar, gemeente
Maastricht is geworden en tweede van
Limburg.
Dit jaar vond voor het eerst de verkiezing
‘Vereniging van het Jaar’ plaats. De verkiezing
is een initiatief van de Rabobank met haar
partners in sport en cultuur: NOC*NSF, LKCA
en Kunstbende met als doel de kracht van
sport- en cultuurverenigingen bij zoveel
mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te
zetten. In 71% van alle Nederlandse
gemeenten deden verenigingen mee aan de
verkiezing. Vocalgroup Mes Amie is winnaar in
de gemeente Maastricht op basis van het
meeste aantal stemmen en de hoogste
gemiddelde waardering. Het ingezonden
verhaal van Vocalgroup Mes Amie en van de
andere winnende verenigingen is terug te
lezen op www.verenigingvanhetjaar.nl.
Om dit heugelijke feit te vieren hebben wij op
maandag 28 mei jl. onze leden getrakteerd op
een lekker stukje taart.
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Woensdagavond 28 november gaan we weer
kienen in gemeenschapshuis De Amyerhoof. Het
beloofd weer een superleuke avond te worden met
wederom zeer mooie prijzen en een fantastische
tombola. Noteer deze datum alvast in je agenda.
Het begint om 19.30 uur en de zaal gaat open om
18.30 uur. Iedereen die Vocalgroup Mes Amie een
warm hart toedraagt is welkom.

40-jarig jubileum
Zaterdag 29 september a.s. viert Vocalgroup
Mes Amie haar 40-jarig jubileum. Wij zullen
dit vieren met al onze leden, oud-leden en
“Vrienden” tijdens een feestavond in de
Amyerhoof. Wij nodigen u dan ook van
harte uit om deze feestavond bij te wonen
vanaf ± 20.00 uur. Voorgaand aan deze
feestavond zullen wij om 19.00 uur de mis
opluisteren. Tijdens de feestavond zullen wij
onze jubilarissen huldigen, Anjola Dackers
(40 jaar lid), Pater Maas (40 jaar lid)
Stephanie Blezer (25 jaar lid).

Kerstwandelingen
Ons jubileumjaar sluiten wij af met onze
kerstwandelingen. Deze worden gehouden
op vrijdagavond 14 en zaterdagavond 15
december. Noteer deze datums alvast in je
agenda. In de volgende nieuwsbrief volgt
meer informatie over deze wandelingen.

Programma 2018
Maandag 20 augustus: 19.30 uur
Eerste repetitie na de vakantie in de Amyerhoof
Maandag 27 augustus: 19.30 uur
Open repetitie in de Amyerhoof
Zaterdag 1 september:
Jaarlijkse heidag
Zondag 9 september:
Het Parcour, tijdstip en locatie nog niet bekend
Zaterdag 29 september: 19.00 uur
Jubilieumviering in de kerk met aansluitend
feestavond in de Amyerhoof.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 oktober
2018.
Vocalgroup Mes Amie gaat nagenieten van onze
Journey of Dreams en wenst iedereen een hele
fijne vakantie. Wij hopen jullie na de vakantie weer
tijdens een van onze uitvoeringen of op onze open
repetitie te mogen begroeten!

