Beste vriend/vriendin van
schipperskoor “De Maessanghers”
Uiteraard was ook ons koor in de
Bagijnenkerk aanwezig om deze
plechtigheid met zang en muziek op te
luisteren.

Hierbij even een beknopte update van
gebeurtenissen, die voor ons koor
belangrijk zijn geweest en enige
informatie over zaken die in het
komende halfjaar ons te wachten staan.

Kunst aan de Maas.
Op zaterdag, 3 juni hebben wij gezongen
tijdens de officiële opening van het
project“Kunst aan de Maas”.
Het is aan te bevelen, dit project, met
een aantal kunstwerken in de omgeving
van deze mooie rivier, te bezoeken.
Er zijn verschillende mooie fiets- en
wandelroutes samengesteld, die je
leiden naar de kunstwerken, maar die
ook gelegenheid bieden om mooie
landschappen, vestingstadjes en
culinaire plekken te ontdekken.
Zie de website : www.kunstaandemaas.nl

Lenteconcert.
Het lenteconcert op vrijdag, 17 maart jl.
is erg positief ontvangen.
Inmiddels kan gesproken worden van een
muzikale traditie, die druk wordt
bezocht door vrienden en andere
belangstellenden.

Maritiem den Bosch
Ons koor kijkt uit naar de deelname aan
het evenement Maritiem den Bosch op
zaterdag, 16 september a.s.
We verzorgen op vijf podia een
optreden.
Zie ook de website:
www.maritiemshertogenbosch.nl

Cees Menheere onderscheiden.
Voor zover u het nog niet wist !
Onze oud-accordeonist en ons erelid,
Cees Menheere, is op woensdag, 3 mei
jl. Koninklijke onderscheiden vanwege
zijn grote verdiensten o.a. op muzikaal
gebied.
In aanwezigheid van familie en vrienden
reikte burgemeester Roolvink van Grave
aan hem de versierselen uit die behoren
bij zijn benoeming tot lid in de Orde van
Oranje Nassau.

Wat nog meer ?
Behalve deelname aan dit evenement
komen er diverse optredens aan, waarbij
zelfs een klooster van de Zuster
Franciscanessen van Oirschot wordt
bezocht.
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Een goed beeld van al onze optredens
ziet u op onze website.
Onder het kopje: “agenda” van de
website ziet u het volledige overzicht
van de optredens van ons schipperskoor.
www.maessanghers.nl
Jubileum
In 2017 bestaat ons schipperskoor 20
jaar.
Er is een commissie aan het werk gegaan
om dit jubileum op passende wijze te
kunnen vieren.
Over het resultaat van deze inspanning
zullen wij u te zijner tijd informeren.
Kerstbijeenkomst ?
Het is nog niet duidelijk of er weer een
Kerstbijeenkomst wordt georganiseerd
zo medio december a.s.
Als dit het geval is wordt u zeker
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Met vriendelijke groet,
De PR commissie van
Schipperskoor “De Maessanghers”
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