Nieuwsbrief

Speeldata
17 april 2017
Dieren

Inspiratieweekend
19 april 2017
Gedecoreerden, Westervoort
21 mei 2017
Trefcentrum, Westervoort

12 december 2017
Kerstconcert Groenlo

14 december 2017
Kerstoptreden, Malburgstaete
17 december
Notice Kerstconcert
Westervoort

Half januari hebben we ons een weekend laten inspireren in de besneeuwde bossen rondom
Bennekom. Het weekend startte met een heerlijk ontspannende yoga en de volgende dag heeft
Hilde Gams met ons gewerkt aan vooral ritme en samenzang.
‘s Avonds na het eten van een lekkere en vooral gezellige maaltijd, hebben we elkaar verrast
met onze eigen nummers. De volgende ochtend na een goed ontbijt hebben we vol nieuwe
energie afspraken gemaakt voor het komende jaar. Natuurlijk kon als afsluiting, in zo’n winterse omgeving, de heerlijke erwtensoep van Marian niet ontbreken! Het was een zeer geslaagd
weekend waarna we weer met veel energie en enthousiasme het komende jaar ingaan!

Aankondiging Kerst
2017
Misschien een beetje vroeg maar:
Houd de agenda in de gaten voor onze kerstoptredens dit jaar. Er zal in ieder geval 1 kerstconje verrassentoegankelijk
door onze muzikale klanken!
cert plaatsvinden dat voorLaat
iedereen
is. Meer informatie zal op tijd in een mailing,
de website of een volgende nieuwsbrief te lezen zijn. Voor wie alvast een datum wil noteren in
zijn agenda:
Zondag 17 december 2017 !

Wanneer je onze nieuwsbrief in de toekomst niet wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar de
persoon van wie je deze nieuwsbrief hebt ontvangen.

Nieuwsbrief
Terugblik
Notice heeft op 4 november gezongen bij de opening
van St. Elisabeth in Doesburg. Een onderdeel van Attent Zorg en Behandeling. Honderden mensen kwamen
kijken naar de nieuwbouw en bleven even staan luisteren.
Uit dit optreden kwam de vraag om op 19 december
een sfeer optreden te verzorgen bij een diner dat de
Rotary van Doesburg gaf bij de Peerdestal in Ellecom.
Dit optreden was gezellig en knus, en we hebben veel
leuke reacties gehad.
En ook uit dit optreden zijn we gevraagd om in april 2017 op te treden op een verjaardagsfeestje van iemand die 70 jaar wordt.

Zwangerschap Femke
Voor wie het nog niet wist: Femke is zwanger van haar derde kindje. Eind april wordt haar kindje
verwacht en daarom zal zij tijdens de komende optredens in april en mei niet deelnemen aan de
optredens van Notice. We zijn super blij dat Elly Nijntjes en Toine Claessen haar partijen gaan
opvangen. Elly op piano en Toine op gitaar. Alvast hartelijk dank!

Goede doel
Notice zet zich dit jaar in voor de stichting “ Onky Donky”
De stichting zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar met een beperking of een
zorgelijk bestaan. Dit kunnen kinderen zijn uit een problematische gezinssituatie, kinderen die
onder de armoedegrens leven, kinderen met een Downsyndroom, langdurig zieke kinderen en
kinderen met een lichamelijke dan wel geestelijke handicap. Vanuit het Onky Donky huis in het
Ouwehands Dierenpark Rhenen biedt de stichting de kinderen een veilige plek voor een onvergetelijke dag. Zo kunnen zij onder deskundige leiding veilig spelen en genieten in een bos- en
dierrijke omgeving.
Meer informatie hierover:

www.onkydonky.nl, info@onkydonky.nl
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