
UITNODIGING REÜNIE 

 

Beste oud-leden van de Chr. Muziekvereniging Hallelujah Makkum! 

 

Wij nodigen jullie hierbij van harte uit voor de REÜNIE op zaterdagavond 6 januari 2018. Wij geven 

die avond ons traditionele Nieuwjaarsconcert, waaraan jullie zelf ook deel kunnen nemen! Na het 

concert is er ruim de gelegenheid om herinneringen op te halen onder het genot van een drankje en 

een hapje, muzikaal omlijst door…. dat blijft nog even een verrassing! 

Wij zouden graag een reünistenorkest willen vormen met voormalige leden van het harmonieorkest, 

dat een onderdeel van het programma vult. Daarvoor wordt een repetitiedag gehouden op zaterdag 

9 december 2017, van 9:30 tot ca 15 uur, in het MFC aan de Klipperstraat in Makkum. Wij zorgen 

uiteraard voor koffie, thee en een lunch. Je zult begrijpen dat we maar beperkt instrumenten op 

voorraad hebben. Dus mocht je geen instrument (meer) hebben, probeer dan alsjeblieft eerst zelf 

een instrument te lenen bij familie, vrienden, kennissen of een vereniging in jouw buurt. Mocht dat 

niet lukken, neem dan contact met ons op, dan proberen wij een oplossing te vinden. Verder 

repeteren we dan nog eens op 6 januari vanaf 16:30 uur. Na een gezamenlijk hapje eten begint dan 

het NJC omstreeks 19:30 uur. 

Ook voor de reünisten van de drumband zullen wij de mogelijkheid bieden om weer eens lekker mee 

te spelen tijdens het concert. Tijdens één of meerdere speciale repetities in december zullen we 

gezamenlijk oefenen en de avond afsluiten met een borrel. Details hierover volgen later.  

Heb je geen zin om mee te spelen, kun je niet meespelen of ben je oud-lid van de majorettes? Kom 

dan in elk geval gezellig luisteren en herinneringen ophalen! 

Dus geef je op! Stuur een e-mail naar reunie@hallelujahmakkum.nl, met je naam, adres, 

telefoonnummer (liefst mobiel) en e-mail adres. Vermeld daarbij of je komt, of je mee wilt doen aan 

het reünistenorkest, en welk instrument je speelt of speelde. Of stuur onderstaand antwoordstrookje 

naar J. de Boer (secretaris), Tjalkstraat 25, 8754AN Makkum. 

Hopelijk zien wij elkaar op 9 december en/of 6 januari! 

Het bestuur, 

Johan Hopman, Jurjen de Boer, Karin Konijnenbelt, Arend Pieter Poepjes en Rixt van der Bles 

Naam: ____________________________________________________________________________ 

 Adres: ____________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________ 

Telefoon (liefst mobiel): ______________________________________________________________ 

E-mailadres: __________________________________________________@____________________ 

Komt wel/niet naar de reünie op 6 januari 2018. 

Ik neem wel/niet deel aan het reünistenorkest en speel(de) dit instrument:___________________ 

mailto:reunie@hallelujahmakkum.nl

