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Extra Nieuwsbief de Molenzangers.      22-11-2017 
 
Beste allemaal,  
 
Daar er toch nog wat algemene meldingen zijn deze extra nieuwsbrief. 
 
Lied K 20 uit de kerstmap. 
 
Van Marion is het verzoek gekomen om op de website naar lied K 20 te luisteren. 
Ik heb vannacht in mijn dromen een Engel gezien (Frans Bauer). 
Dit om het op de volgende repetitie vlotter te kunnen zingen en er dan niet zo veel 
tijd in gaat zitten om het te oefenen.  
Ook de kerstliedjes 5 en 18 staan nog op de website om extra te oefenen. 
K 5: Hoog daar aan de hemel staat een gouden ster en 
K 18: Hoog aan de hemel. 
 
Nieuwe foto voor op de website. 
 
Daar er weer leden ons verlaten hebben en er nieuwe leden bij gekomen zijn, willen 
wij een nieuwe foto maken voor op de website. 
Wij willen dit doen op 04-01-2018 tijdens onze nieuwjaarsborrel in de Tovervogel. 
Het verzoek is dan ook of iedereen op die avond in Molenzangers tenue naar de 
nieuwjaarsborrel wil komen op donderdag 04-01-2018.  
 
Lief en leed. 
 
Hierbij wil het bestuur een oproep doen of er tenminste 2 leden bereid zijn om de 
taak lief en leed op zich te nemen. 
De bedoeling hiervan is om extra aandacht te besteden aan koorleden, die langdurig 
ziek zijn of in het ziekenhuis hebben gelegen. 
 
Verjaardagen. 
 
Vanaf 1 januari 2018 willen wij stoppen met het sturen van verjaardagskaarten en het 
afroepen van verjaardagen tijdens de repetities. 
Wij willen dit per die datum in de nieuwsbrieven vermelden, wanneer er jarigen zijn in 
die periode dat de nieuwsbrief verschijnt. De koorleden kunnen dan zelf beoordelen 
of zij persoonlijk een kaartje willen sturen of desbetreffende persoon willen bellen. 
 
Presentielijst. 
 
Ook willen wij per 1 januari 2018 stoppen met de presentielijst om die af te laten 
tekenen. 
Wel blijven de inschrijvingen voor een optreden. 


