Nieuwsbrief 3, mei 2022 Politie BigBand Oost-Nederland

Muziekvrienden,
Hierbij ontvangt u de derde Nieuwsbrief van 2022 waarin we u graag op de hoogte brengen van het laatste
nieuws van onze BigBand.

Op zaterdagmiddag 30 april jl. speelden we vanaf 16.00 uur in het park aan de Mesdagweg te Wolfheze ter
gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Oranjevereniging aldaar. In een feestelijke ingerichte tent
speelden we twee sets van drie kwartier voor een enthousiast publiek!

Op vrijdag 6 mei jl. vond in de Schouwburg Deventer de beëdiging van 140 nieuwe politiemensen plaats welke
ceremonie wij muzikaal hebben ondersteund. Om 07.30 uur werd met de opbouw begonnen en om 09.15 uur
zaten we klaar op het podium. In een ochtend- en middagsessie vonden de beëdigingen plaats door Jolanda
Aalbers en Gert Veurink van de eenheidsleiding Oost-Nederland. Om 16.30 uur was het podium van de
Schouwburg weer leeg en konden we moe maar voldaan naar huis. We kunnen stellen dat we met het
optreden van onze BigBand een mooie bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van deze bijeenkomst.
Vanaf deze kant willen we ook graag een compliment maken aan Marieke van Reen, onze contactpersoon die
dag. Top geregeld!

Op zaterdag 14 mei jl. vierde de Arnhemse Muziek Federatie, waarbij onze vereniging is aangesloten, haar
100 jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan traden 20 aangesloten orkesten op zeven verschillende locaties in
Arnhem op. U kunt zich wellicht voorstellen dat de organisatie hiervan een hele klus is geweest. Chapeau!
De Politie BigBand Oost-Nederland speelde vanaf 15.00 uur in Rozet aan de Kortestraat 16 in Arnhem.
Ondanks het mooie weer vonden trouwe fans de weg naar ons optreden en werden er ook mensen die voor
het eerst ons optreden bezochten enthousiast van onze muziek. Ook dit was weer een mooie muzikale dag!

Foto: Daniëlle de Wit

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.politiebigband.nl
Ook kunt u ons volgen op onze

pagina: www.facebook.com/politiebigbandoostnederland.

Guus Philips, voorzitter

Marcel Jansen, secretaris

Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kunt hier klikken (met de toetsen ctrl en muisklik) er wordt
dan automatisch een email opgestart waarna u zich kunt uitschrijven

