‘t Is weer voorbij die mooie zomer...

Nee, dit is niet het volgende nummer wat
Popkoor The Inspiration gaat instuderen.
Dit betekent dat nu de temperatuur gelukkig
weer gedaald is het de hoogste tijd wordt om
weer met repeteren te beginnen. Zo kort na
de vakantie is het altijd goed iets extra’s aan
de repetities toe te voegen. Zo beginnen we
bijvoorbeeld weer met de ademtechnieken
weer eens te herhalen.

En er is werk aan de winkel!! Want op 16 september staat al weer ons eerste optreden gepland. Als een ‘alternatieve ouverture’ wordt
er in de St. Martinuskerk een concert gehouden met o.a. Vocal group Joy, Fanfare Venlo
en Koninklijke zangvereniging Venlona.
Verder staat het jaarlijkse concert van Popkoor The Inspiration er aan te komen, en wel
op 28 oktober. Vervolgens staan er aan het

einde van het jaar al een paar kerst-optredens gepland. Druk genoeg dus!
Popkoor The Inspiration is altijd op zoek naar
nieuw talent. Het afgelopen jaar hebben zich
enkele nieuwe leden aangemeld, die inmiddels hebben besloten bij deze gezellige club
te blijven. Maar er is nog plaats genoeg! Dus
wilt U eens een keertje mee komen zingen
of luisteren hoe wij repeteren, loop dan eens

binnen bij ‘t Raodhoès in Blerick. Daar repeteren wij op woensdagavond van 20.00
tot 22.00 uur. Daarna is er nog tijd voor een
drankje en een gezellig praatje.
We hopen jullie op een van onze repetities te
mogen begroeten!
Kijk ook eens op www.popkoortheinspiration.
nl of op onze facebook pagina.

Start Nieuw Bowlingseizoen Bowling Club Maasbree
Op dinsdag 28 augustus is het nieuwe bowlingseizoen 2018-2019 bij Niens Horeca in
Maasbree gestart. Bowling Club Maasbree
bestaat uit een twintigtal enthousiaste amateurbowlers, zowel dames als heren boven de
18, afkomstig uit Maasbree en omgeving.
Er wordt elke dinsdagavond gespeeld. Gestart wordt om 20.00 uur met een individuele
competitie. Een kwartier van tevoren is er gelegenheid om in te gooien en een beetje op te
warmen.
Er wordt gespeeld met twee of drie personen
per baan gedurende vier games, Eindtijd ligt
rond half elf. Elk lid betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 30,-- en tevens elke week zijn
eigen baanhuur. Dit komt ten goede aan de
jaarlijkse feestavond aan het einde van het
seizoen, en wordt deels ook besteed voor
de aanschaf van mooie prijzen die te verdienen zijn bij een viertal toernooien die jaarlijks
plaatsvinden.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Heb je interesse om lid te worden? Meld je
dan aan bij een van de bestuursleden Frans
Vervoort (06-51311083), Fred Wiardi (0651748439) of Willy Rijs (06-13743077) of
kom op dinsdagavond even binnenlopen om
vrijblijvend een kijkje te nemen. Op de eerste
speeldag zijn zij vanaf 19.00 uur aanwezig in
het bowlingcentrum. Als je in het bezit bent
van eigen materiaal (bal en/of schoenen) dan
neem het gerust mee. Voor diegene die geen
eigen spullen heeft zijn er bij Niens voldoende
ballen en schoenen aanwezig. Je hoeft geen
professional te zijn, alles kan tenslotte geleerd
worden. Tot ziens bij Niens Horeca in Maasbree.
Namens Bowling Club Maasbree,
Geddie de Vries (lid)

de Leden van Bowling Club Maasbree

