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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017 

 

VOLKSKERSTZANG 

Op donderdag, 14 december, werken we mee aan de Volkskerstzang in het Anker. Aanvang 19.30 uur. 

Graag uiterlijk 19.00 uur aanwezig. We treden op in ons koorkostuum met wit overhemd, zwarte 

manchetknopen en een rode pochet en vlinderdas. We zingen de volgende liederen: 

• Kersttijd        (291) 

• Kerstzang       (292) 

• Heilige Nacht (478) 

Deze stukken graag aanstaande maandag in je koormap. 

Neem ook je repetitiemap mee, want we nemen de komende repetities ook daaruit nog stukken door. 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Onze eerste repetitie-avond in 2018 is op maandag 8 januari. Vanaf 21.00 uur is er dan een 

Nieuwjaarsdrankje en -hapje. 

 

LAATSTE REPETIEAVOND. 

Op maandag 18 december is onze laatste repetitieavond. 

 

AGENDA 2018 

Noteer de volgende activiteiten alvast in je agenda. 

25 februari,  Twenteborg Almelo 

21 april,         Voorjaarsconcert 

4 mei,            Dodenherdenking 

16 december, Kerstconcert 

Deze agenda treffen jullie, naast deze nieuwsbrief, uiteraard ook aan op onze website. 

Er komen ongetwijfeld nog wel één of twee optredens bij. 

 

DONATEURS 

Onze lijst van donateurs kan zo langzamerhand wel weer nieuwe namen gebruiken. Als we nu eens afspreken 

dat iedereen probeert in 2018 één nieuwe donateur ad € 15,-- per jaar (inclusief één vrijkaart bij een 

concert) te werven dan kunnen we weer tegen een stootje. 

 

BESTE WENSEN 

Het bestuur wenst jullie vanaf deze plek alvast fijne en prettige Kerstdagen toe en vooral ook een gezellige 

jaarwisseling. En we hopen dat iedereen, ook onze zieken van dit moment, in goede gezondheid het nieuwe 

jaar instappen, zodat we in 2018 redelijk compleet aan onze repetities kunnen beginnen. 

 

Namens het bestuur, een hartelijke groet van Henk Lubberding 
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