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40-jarig jubileum
Zaterdag 29 september jl. hebben wij samen
met onze leden, vrienden en oud-leden ons
40-jarig jubileum gevierd. De avond zijn wij
gestart met een mooie viering in de kerk en
aansluitend hebben wij tot in de kleine
uurtjes gefeest in de Amyerhoof.

Geine Wierouk, Mirre of Goud
mer Walburga-Olie

Uiteraard hebben wij onze jubilarissen,
Pater Maas (40 jaar), Anjola Dackers (40
jaar) en Stephanie Blezer (25 jaar) tijdens
deze avond in het zonnetje gezet. Nogmaals
gefeliciteerd met jullie jubileum.

Het is weer zover, de kerstwandelingen van
Vocalgroup Mes Amie komen er weer aan. Op
vrijdag 14 en zaterdag 15 december starten
om 18.30 en om 21.00 uur de spannende,
muzikale, verrassende kerstwandelingen.
Via social media zoals facebook/YouTube etc.
heeft u onze trailer van de kerstwandelingen
wellicht reeds zien langskomen. Dit jaar staat
de legende van onze patroonheilige St.
Walburga centraal en de verhalenverteller zal
u meenemen en laten genieten van muziek,
zang, verhalen en toneel om u alvast in sfeer
van kerstmis te brengen. De verhalenverteller
en Walburga brengen u op plekken in Amby
waar u waarschijnlijk nooit eerder bent
geweest. Het koor, combo en dirigent is al
maanden bezig met de voorbereidingen om
muziek/zang en toneel te combineren tot het
verhaal van “Geine Wierouk, Mirre of Goud
mer Walburga-Olie”. Kent u de legende van
walburga? En zo niet dan wees voorbereid op
een wandeling vol spanning en sensatie. Ook
dit jaar zullen er weer gastoptredens zijn en
mooie uitdagingen voor de organisatie, maar
dit houden we nog even geheim. Onderweg
zorgen wij voor een hapje en een drankje in
kerstsfeer. De voorverkoop start op maandag
8 oktober om 19.00 uur in Gemeenschapshuis
de Amyerhoof. De kaarten kosten € 10,00 per
stuk. Wees er snel bij want per wandeling zijn
maar max. 50 kaarten beschikbaar. Het
trefcentrum is vanaf 18.30 uur open. Max. 5
kaarten per persoon beschikbaar. Deelname
mogelijk vanaf 12 jaar en niet rolstoel geschikt.
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Geslaagd optreden Parcours
Op zondag 9 september jl. heeft ons koor gedurende
lunchtijd tijdens het Parcours een mooi optreden
verzorgd op het Dominicanerplein. Zeer vele
toeschouwers kwamen eens kijken naar de prestaties
van “de vereniging van het jaar”. De bekende
nummers van ons project “Journey of dreams” werden
ten gehore gebracht. Naast het enthousiast meedoen
en meezingen van vele luisteraars, kreeg het koor
mooie complimenten en een groot applaus bij de
afsluiting. Een geslaagde middag!!!

Journey of Dreams in de
Cinema
Op zondag 4 november a.s. wordt speciaal
voor alle leden en Vrienden van Vocalgroup
Mes Amie, de filmopname van onze
theatershow ‘Journey of Dreams’ getoond.
Kom in bioscoopsfeer, onder het genot van
een drankje en wat lekkers, de film
aanschouwen.
De zaal gaat open om: 14.00 uur.
Begin van de film: 14.30 uur.
Entree: gratis
Locatie: Gemeenschapshuis Amyerhoof,
Severenplein 27, 6225 AZ Maastricht
Gelieve vóór 25 oktober aanmelden via
vocalgroupmesamie@gmail.com.

Kienavond
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.

Programma 2018
Zondag 4 november: 14.00 uur
Filmmiddag Journey of Dreams
Zondag 18 november: 11.00 uur
Viering in de kerk
Woensdag 28 november: 19.30 uur
Kienavond in de Amyerhoof
Vrijdag- en zaterdagavond 14 en 15 december:
18.30 uur en 21.00 uur
Kerstwandelingen
Zondag 16 december: 16.00 uur
Kerstconcert
Maandag 17 december: 18.30 uur
Kerstuitvoering Zeven Bronnen
Maandag 24 december: 19.30 uur
Kerstviering in de kerk.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 januari
2019.

