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Gewoon Vocalgroup Mes Amie

Carnaval
Vocalgroup Mes Amie kan met trots terugkijken
op een mooie carnaval. Tijdens de galazitting van
de Sjlaaibök hebben wij “onze” Prins Eugéne I en
Prinses Saskia verrast met een flash mob en ook
hebben wij als verrassing voor het prinsenpaar
meegelopen tijdens de carnavalsoptocht. Verder
hebben wij dit jaar de carnavalsviering mogen
opluisteren.

Annulering viering 7 april
Helaas zullen wij zondag 7 april a.s. de viering van
11.00 uur NIET opluisteren in onze eigen parochie.
Onze dirigent is verhinderd en wij kunnen wij geen
vervanger vinden. Onze excuses!!

Jaarvergadering
Tijdens onze druk bezochte jaarvergadering werd door
Ben, onze voorzitter, het financiële jaarverslag
gepresenteerd en door Monique, onze secretaris, het
secretariaatsverslag met mooie terugblikken op ons
jubileumjaar, maar zeker ook op het project Journey of
Dreams.
Anniek Dackers werd in het zonnetje gezet i.v.m. haar
12,5 jarig jubileum en Nancy van de Boorn-Bogaert is
benoemd tot lid van verdienste.
Dames nogmaals van harte gefeliciteerd.

.

Tevens kunnen wij u melden dat Nancy is toegetreden
tot het bestuur van Vocalgroup Mes Amie. Welkom
Nancy!!!
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Bijzonder op deze avond was de presentatie van
het bestuur t.a.v. van de plannen voor 2019 t/m
2022. Alle leden werden meegenomen in de
plannen voor de komende 4 jaren. Ieder jaar met
2 belangrijke topics en als afsluiting een nieuw
project in het voorjaar van 2022. Voor dit project
zal wederom Pim Horio als regisseur de regie gaan
voeren naast de opgerichte projectgroep.
Kortom een fantastische avond waarbij vooral
weer de focus zal liggen op onze uitdagingen.
Wellicht een mooi moment om je aan te sluiten
bij ons koor.

Nieuwe leden
Vocalgroup Mes Amie is op zoek naar nieuwe
leden. Vind je het leuk om te zingen, kom dan
eens kijken tijdens een van onze repetities. Wij
repeteren iedere maandagavond onder leiding
van Paul Lemmens van 19.30 tot 21.30 uur in het
Gemeenschapshuis De Amyerhoof, Severenplein
27, 6225 AZ Maastricht. Heb je vragen dan mail
ons via vocalgroupmesamie@gmail.com
Wij kunnen u melden dat wij inmiddels weer 3
nieuwe leden hebben mogen verwelkomen, te
weten: Inge de Wijs en Kirsten Christoffels (beiden
alt) en Petra Rensen (mezzo-sopraan).

Viering St. Hubertuskerk Genhout
Op zondag 17 maart jl. heeft Vocalgroup Mes
Amie de wekelijkse “vrienden”viering in de St.
Hubertuskerk in Genhout mogen opluisteren. In
een volle kerk mochten wij getuige zijn van een
mooie viering, waarbij wij in alle vroegte van de
dag ons beste beentje voorzette. Dat dit geslaagd
was mochten wij op het eind vernemen; we
kregen een staande ovatie. Heerlijk om dit te
mogen meemaken en dit smaakt naar meer.

Paaskienen

Op woensdag 3 april a.s. is er weer verenigings kienen
Je mag als lid, vriend of sympathisant van ons koor
zoveel mogelijk mensen en familieleden meenemen
naar deze interne kienavond.
Vanaf 18.30 uur gaat de zaal open en kun je je
kienkaarten kopen; het kienen begint om 19.30 uur.
Het beloofd weer een superleuke avond te worden
met wederom zeer mooie prijzen en een fantastische
tombola. Noteer dus in je agenda woensdag 3 april
kienen in gemeenschapshuis Amyerhoof.
Iedereen die Vocalgroup Mes Amie een warm hart
toedraagt is welkom.
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Concertreis naar Leuven
Nog een beetje als toetje op ons 40-jarig jubileum,
maar tevens de eerste activiteit van ons
meerjarenplan, gaan wij zondag 23 juni a.s. een
concertreis maken naar Leuven. Naast een
informeel en gezellig karakter, zullen wij zeker ook
een optreden/concert gaan verzorgen in Leuven.
Waar precies en hoe onze reis is geweest, kunt u
lezen in de volgende nieuwsbrief.

Samen Zingen
Op zondag 26 mei a.s. vindt er om 15.00 uur een
concert plaats in de Amyerhoof onder de naam
Samen Zingen. Een muzikale middag samen met
Seniorenkoor Ambitie, Gemengde Zangvereniging
Crescendo, Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia en
Vocalgroup Mes Amie. Meer informatie over dit
concert wordt te zijner tijd gepubliceerd in de
Amyer Praot.

Winterconcert Harmonie Heer Vooruit
en Vocalgroup Mes Amie
Vers van de pers kunnen wij aankondigen dat wij
gaan meedoen aan het Winterconcert van
Harmonie Heer Vooruit op zondagmiddag 15
december 2019. Dit concert zal in de Mercedes
Benz zaal gaan plaatsvinden. Ook over dit concert
kunt u meer lezen in onze volgende nieuwsbrief.

Vrienden van VGMA
Reeds meer dan 100 vrienden hebben wij mogen
verwelkomen als Vriend van Vocalgroup Mes
Amie. Wij hopen dat u ook in 2019 Vriend wilt
blijven van Vocalgroup Mes Amie. U kunt hiervoor
uw bijdrage ad. € 5,00 overmaken op
rekeningnummer NL19SNSB0859131920 t.n.v.
Vocalgroup Mes Amie o.v.v. uw voor- en
achternaam.
Als Vriend van Vocalgroup Mes Amie, ontvangt u
4 maal per jaar onze nieuwsbrief, wordt u op de
hoogte gehouden van onze
uitvoeringen/projecten en wordt u uitgenodigd
om deel te nemen aan een van onze activiteiten.

Bent u nog geen “vriend van VGMA” en wilt u vriend
worden, laat het ons dan even weten via
vocalgroupmesamie@gmail.com.

Plus actie
Zoals u wellicht al heeft gehoord, is de PLUS Franssen,
Severenplein 24A, 6225 AZ Amby/Maastricht een actie
gestart voor verenigingen. Bij iedere € 10,00 aan
boodschappen, krijgt u een stempel op de
stempelkaart. Voor iedere volle stempelkaart,
ontvangt onze vereniging € 3,00. Wij hopen dat vele
leden en vrienden gaan sparen voor ons koor. Heeft u
interesse in een kaart dan kunt u zich melden via
bovenvermeld e-mailadres.
Uiteraard kunt u zich ook melden bij een van onze
leden.

Programma 2019
Opluisteren viering 7 april om 11.00 uur is
geannuleerd!!!!!!
Woensdag 3 april:
Kienavond in de Amyerhoof

19.30 uur

Zondag 26 mei:
15:00 uur
Concert Samen Zingen in de Amyerhoof
Zondag 23 juni:
Concertreis

Volgende nieuwsbrief
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 juli 2019.

Vocalgroup Mes Amie wenst u alvast fijne
Paasdagen!!

