Nieuwsbrief
“Die Papendörfer Musikanten”

Papendrecht, december 2019

Aan alle vrienden van de Papendörfer Musikanten en Egerländer
muziek!
Het jaar 2019 gaat ten einde en voor ons orkest was het en mooi
muzikaal jaar. Wat was het weer gezellig in en buiten Papendrecht op
te treden.
We beginnen 2020 op 15 januari met het Nieuwjaarsconcert. We hopen
nieuwe toekomstige donateurs te ontmoeten, want ook wij kunnen niet
zonder deze prachtige ondersteuning van onze fantastische donateurs.
Het eerste betaalde optreden zal op 23 februari 2020 plaats vinden in
Restaurant Grevelingen aan de Grevelingendam. Ieder is daar van
harte welkom omdat alles in Oostenrijkse sfeer zal zijn en dit alle 4
zondagen in februari, wat al vele jaren een groot succes is.
Alle gerechten zijn verkrijgbaar voor betaalbare prijzen en uiteraard
niet verplicht, maar wel gezellig. Tijden zult u in de volgende
nieuwsbrief kunnen lezen. Datum is dus 23 februari 2020!
Felicitaties voor mevr. en Dhr. Ooms met hun 65 jarig huwelijksfeest
in november 2019.
Arie heeft met zijn slagwerk DPM jarenlang gediend en later konden
wij een beroep op hem doen, als wij een optreden hadden en wij geen
drummer binnen bereik hadden.
3 x HOERA voor Arie en zijn vrouw.
In december was Danny, ons tenorhoorn blazer jarig en ook wij
wensen hem veel succes en gezondheid.
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Helaas was het budget op bij de verdeling van het PUP gebeuren in
Papendrecht, waardoor het optreden van DPM geen doorgang kon
vinden. De Culturele raad heeft wel alvast aangegeven dat wij
voorrang krijgen bij de koffie concerten in de verzorgingshuizen in
Papendrecht in de maanden februari en maart. Zodra de data ’s
bekend zijn leest u dat in de Nieuwsbrieven.
Wel heeft er een team meegedaan met de PUP Quiz welke naast
gezelligheid, behoorlijk pittig was. We zijn dan ook niet hoog
geëindigd. Volgende keer beter!
2020 is ook het jaar van ons jubileum, 35 jaar “Die Papendörfer
Musikanten”.
Het bestuur is bezig om van het 35-jarig bestaan van DPM iets
bijzonders te maken. Zodra er meer zekerheid omtrent dit gebeuren
bekend is wordt u op de hoogte gehouden.
Nog niet definitief: optreden zaterdagmiddag 11 januari 2020 in
winkelcentrum Rijnekeboulevard te Hazerswoude Rijndijk. Zodra dit
zeker is krijgt u dit alsnog doorgestuurd
Wij wensen allen een mooi Kerstfeest en een voorspoedig en muzikaal
2020 toe.
Het bestuur
P.S. Nog niet definitief: optreden zaterdagmiddag 11 januari 2020 in
winkelcentrum Rijnekeboulevard te Hazerswoude Rijndijk. Zodra dit
zeker is krijgt u dit alsnog doorgestuurd.
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