Posterholts Gemengd Koor
Wij willen u graag uitnodigen voor de dag:

Geachte heer, geachte mevrouw,
Het Posterholts Gemengd Koor viert in 2018 haar 50 jarig bestaan.
Dit jubileum willen we op een unieke manier vieren door een speciale meezingdag te organiseren op

zaterdag 14 april 2018
Ons doel is om die dag zoveel mogelijk mensen, die graag zingen, bij elkaar te brengen om samen
enkele liedjes in te studeren en 's middags uit te voeren.
Wij zijn enthousiast om deze dag te organiseren maar kunnen ons doel alleen bereiken als we zoveel
mogelijk meezingers kunnen verwelkomen op 14 april, die door mee te doen een bijdrage leveren aan
het door ons gekozen doel Kankeronderzoekfonds Limburg (gevestigd in het UMC Maastricht) voor
onderzoek naar borstkanker.
Wij vragen voor deelname aan deze dag een bijdrage van € 10,- p.p. (incl. koffie bij ontvangst en lunch.)
Hiermee willen wij een mooi sponsorbedrag bij elkaar krijgen.
Waarom deze actie?
Iedereen kent wel iemand in zijn naaste omgeving met
kanker. Onderzoek helpt om in de toekomst minder kanker,
meer genezing en een betere kwaliteit van leven te kunnen
realiseren.
Het programma van deze dag is als volgt:
's Morgens worden enkele liedjes ingestudeerd en 's middags in het muzikale middagprogramma is tijd
gereserveerd waarop dit spontaan ontstane koor de ingestudeerde muziek kan laten horen.
9.30 - 10.15 uur
: Ontvangst met koffie / thee
10.15 - 12.30 uur
: Repetitie
12.30 - 14.00 uur
: Lunch
14.00 - 16.00 uur
: muzikaal middagprogramma en uitvoering van de ingestudeerde liedjes.
In de loop van de middag zal de cheque overhandigd worden aan een oncoloog van het
Kankeronderzoekfonds Limburg.

Bijzondere gasten die tijdens deze meezingmiddag zullen optreden:

Willeke Simons-Visschers, de Zaate Hermenie 'Binnenste Boete Bandj Postert'
en La Bamba uit Montfort.
Dit alles vindt plaats in cultureel centrum De Beuk, Nieuw Holsterweg 25, Posterholt.
Op de actiepagina: www.kankeronderzoekfondslimburg.nl/actieen klik op: steun een actie en type bij
zoekoptie: samen zingen tegen kanker 2018. U komt dan direct op onze achterpagina.
Daar kunt u meer lezen over deze actie.
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Bent u niet in de gelegenheid deze dag mee te maken en wilt u onze actie wel steunen, dan kunt u
op onze actiepagina uw bijdrage doneren.

Hebben we u ook enthousiast gemaakt om
deze dag 'Samen zingen tegen Kanker' mee te maken?
Dan bent u aanwezig bij een bijzonder evenement en u steunt tevens een goed doel.
U kunt zich voor deze dag aanmelden:





Persoonlijk:
o bij een van de koorleden bij contante betaling.
Telefonisch:
o Peter Golsteijn:
0475 - 40 22 95
o Tonny Cillekens-Liebregs:
0475 - 40 14 95
o Marij Palmen-Sijben:
0475 - 40 70 62
Per mail:
o stuur een e-mail naar: posterholtsgemengdkoor@gmail.com
waarin u aan geeft mee te willen zingen en vermeld uw naam, adres, woonplaats
en telefoonnummer.
Maak dan ook het bedrag over op
rek.nr. : NL59 RABO 0142.3104.09 t.n.v. Posterholts Gemengd Koor
met vermelding van 'Samen zingen tegen Kanker'.

Als u bij de opgave meerdere personen wilt aanmelden, dan ook graag de gegevens van deze personen
vermelden. Na betaling ontvangt u een bevestiging van deelname.

Aanmelden uiterlijk vóór 1 april 2018.
Wilt u mensen in uw omgeving attent maken op deze speciale meezingdag zodat we met zoveel mogelijk
deelnemers deze actie kunnen laten doen slagen?
Als u alleen het middagprogramma wilt bijwonen, dan bent u vanaf 14.00 uur van harte welkom.
Aanmelding is dan niet nodig en de toegang is gratis.
Zie ook: www.posterholtsgemengdkoor.nl
We willen u graag ontmoeten en horen (zingen) op zaterdag 14 april 2018!
Organiserend comité:
Nic Schoonbrood,
Marij Palmen-Sijben,
Marlies Offermans-Curfs
Peter Golsteijn
Martin Palmen

Comité van aanbeveling:
Drs. M. America, huisarts Posterholt
Drs. J. Lenaers, lid van het Europees parlement
Z.E.W. heer l'Ortye, pastoor
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