Nieuwsbrief 2000, 3 – november 2000

Zondag 26 november 2000

Optreden van de peuters en de junioren in d'r Brikke
Oave in Brunssum tijdens het muziekfestival van de
Femuza. Aanvang 14.00 uur. Omkleden om 13.00
uur in de Burcht.

Zaterdag 23 december 2000

Optreden van de peuters en de junioren tijdens de
ontvangst van een Poolse kindergroep uit Bytom in
het Poolse Huis tussen 18.00 tot maximaal tot 21.00
uur. Omkleden om 17.00 uur in de Burcht.
Wij zijn bezig met Kerstconcerten voor het koor en
het kan heel goed zijn dat deze nog toegevoegd
worden aan deze agenda. Het koor is op dit moment
bezig om haar repertoire in meerstemmig in te studeren.

Kerstvakantie

peuters en junioren: laatste repetitie op zaterdag
16 december. Op zaterdag 23 december wil een
optreden maar geen repetitie. Eerste repetitie in 2001
op zaterdag 6 januari 2001.
koor: laatste repetitie voor Kerstmis op dinsdag 19
december tenzij op deze datum een kerstconcert
plaatsvindt. Eerste repetitie in 2001: dinsdag 9 januari
2001.
senioren dansgroep: Op vrijdag 8 december a.s. is
de laatste repetitie van de seniorengroep in 2000. De
eerste repetitie in 2001 is vrijdag 5 januari.

Acties/activiteiten
De werkgroep Acties/activiteiten organiseert op zondag 3 december 2000 Sinterklaas voor de kinderen om 10.30 uur en daarna een spelenmiddag voor iedereen om 14.00 uur.
Groot en klein zijn deze dag welkom. Nadat Sinterklaas de kinderen verrast heeft met zijn komst en
een cadeautje volgt een gezellige spelenmiddag met
opdrachten voor jong en oud.
Er wordt gezorgd voor koffie, broodjes en soep.
Deze activiteiten worden gehouden in het Poolse
Huis. De kosten voor de spelenmiddag bedragen
ƒ 2,50 per persoon. Kinderen onder de 6 jaar zijn
gratis.
Aanmelden voor maandag 27 november a.s. bij:
Irene Pierik (526 88 22) , René Mendel (527 33 75)
en Willie Harmsen (046-4428122).

Oud papier
Heel belangrijk voor de vereniging, want
het levert extra geld op en met ons
jubileum in het vooruitzicht in 2001 kunnen we het goed gebruiken.
Maar ... de ploeg kan soms wel mankracht
gebruiken.
Op 9 december moeten we ook kaartjes
ingooien voor het nieuwe jaar en dat kost
extra mensen. Wie helpt?
Vele handen maken licht werk!
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