Maandag 22-5-2017 te Knokke
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Aanwezigen
Pipers :
Franky - Karl - Tim - Geert - Peter S - Bjorn

Drummers :
William - Filip

Leerlingen :
Pipes :
Drums :

Supporters :
Peter L - Thomas
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Repetitie :

@ Chanter :
Er werd niet geoefend op chanter.

@ Bandtunes :
Er werden tunes geoefend uit de blauwe map

@ Marching & Discipline :

3

3/

Optredens

1/
Op zaterdag 27 mei Taptoe te Bergen-Op-Zoom.
ten laatste om 18.30 uur ter plaatse en omkleed adres is DEN
ENGHEL (Zalencentrum) Grote Markt 19 te Bergen op Zoom.
Het beste om daar te komen is als volgt te rijden:
Komende vanaf Roosendaal (of Steenbergen) altijd richting Vlissingen
volgende, u neemt dan de afslag (28) Bergen op Zoom , u bent dan op
de Rooseveltlaan, passeert 2 rotondes. Komt over een (spoor) viaduct,
altijd rechtdoor blijven rijden, tot u op T kruising met stoplichten komt,
rechtsaf gaan, is de Antwerpsestraat, komt bij stoplicht, rechtdoor
blijven gaan, u kunt nu proberen de 2de straat rechts in te gaan is de
Hoogstraat, rechtdoor rijdend komt u op de Grote Markt, voorbij
Restaurant Delphi staat Den Enghel.
Ander alternatief is, de Hoogstraat overslaan, rechtdoor blijven rijden
tot u op rechts PENSTRAAT ziet, bus parkeren en naar Den Enghel
komen om te melden.
U moet in beide gevallen alles uit de Bus halen, want deze worden
onder begeleiding naar de Parkeerplaats gebracht, chauffeur(s) kunnen
eventueel mee terug rijden
Voor dag details zie nieuwsbrief van 15-5-2017.
2/ zondag 11 juni Boulevard feesten te Heist.
Meer info volgt nog.
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Wist-je-dat-jes

1/ komende donderdag 25-5 is er geen repetitie gezien het een
feestdag is.

2/ De kilts komen er aan, als de Scottish factory van zijn woord is
dan zouden ze deze week bij Dirk moeten zijn.
OPROEP voor iedereen :
om volgende week donderdag 1 juni massaal aanwezig te zijn om je
kilt te passen en in ontvangst te nemen.
3/ !!! Voorstel !!!! Voorzien wordt dat er een eerste optreden met de
nieuwe kilt gebeurd op 11 juni op de boulevardfeesten. Aangezien dit
geen officiele aangelegenheid is spelen we hier toch niet met formal
dress. Dan nog in dezelfde kledij op 24juni, op het huwelijk van Rik en
hopelijk kunnen we dan uitpakken met onze volledige nieuwe outfit op
2 juli in Ramskapelle.
4/ De PM vraagt dat, als er iemand vragen of voorstellen heeft naar
het bestuur toe, hij die vragen zo snel mogelijk wil ontvangen want
als vertegenwoordiger van de band kan hij die dan verwoorden op de
komende bestuursvergadering volgende week.
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een kleine reminder :
vergeet niet om te bevestigen of je op onze trouw aanwezig zal
zijn vóór 3 juni (zie de uitnodiging voor onze contactgegevens).
Dit is voor ons de uiterste datum om de nodige regelingen te
moeten treffen voor food & drinks.
Hopelijk zien we jullie massaal op 24 juni !

SEE YOU ALL in Antwerp tomorrow
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