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We kunnen terugkijken op een fantastisch
optreden van Peter en de Wolf, met Gijs
van Rhijn in Het Kielzog. Wat een
belevenis en wat een lovende reacties.
Ook de Première Play In onder leiding
van Jacob de Haan ligt alweer achter
ons.
Een mooie dag was het in ons eigen
gebouw, met veel eigen leden, oud leden
en andere belangstellenden, die soms van
heinde en verre naar Zuidbroek waren
gekomen.
Hulde aan de Jubileumcommissie en alle
vrijwilligers die deze beide dagen hebben
mogelijk gemaakt.
De AMV-lessen zijn op 31 oktober gestart,
onder leiding van Ruud Splinter.
Allemaal een mooie muzikale toekomst
gewenst!

De Sinterklaasintocht in Zuidbroek staat
dit jaar gepland op zaterdag
25 november.
We verzamelen om 13.00 uur (A-orkerst
en slagwerkgroep) op het pad naast
Winschoterdiep 5 te Zuidbroek.
Het ligt dan in de bedoeling dat we op
mars vertrekken met de Sint en zijn
gevolg richting het Kerkhörn.
Einde ongeveer 15.00 uur.
De Kerstkuier is op zaterdag
16 november, aanvang 17.00 uur.
Nadere informatie hierover volgt zo
spoedig mogelijk.
Zondagmiddag 17 november staat een
concert in Kerstsfeer gepland. we
zijn deze middag te gast bij de Winkler
Prins Harmonie in Veendam. Deze
vereniging viert dit jaar eveneens haar
40-jarig jubileum.
Om 13.30 uur worden we verwacht in
Binnenwoel, Raadsgildenlaan 1 te
Veendam. Kleding zwart, dames met
sjaal. Verwachte eindtijd van het concert is
rond 17.30 uur.
Er hangt in onze repetitieruimte een lijst
op het prikbord, waarop kan worden
ingevuld of je aan- of afwezig bent bij
eventuele optredens.
Graag noteren.

Op 16 juni 2018 gaan we naar Borkum!
We zijn definitief geplaatst. Dit geldt voor
het A-orkest, maar alle andere leden zijn
natuurlijk van harte uitgenodigd om ze aan
te moedigen. Het wordt vast een gezellige
muzikale dag!
Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk,
maar reserveer deze alvast in de agenda.

Groepsfoto van afgelopen zaterdag.
Tot slot: de Kerstvakantie is van
25-12-2017 t/m 07-01-2018.

