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Nieuwsbrief 72               27-01-2016 
 
Beste Molenzangers, 
 
Hierbij alweer de 72e nieuwsbrief. 
 
De ideeen bus staat alweer enige weken en wat zo leuk is is dat er ook echt 
ideeen in komen. 
 
Er was bijvoorbeeld de vraag of we niet wat vlotter zouden kunnen optreden. 
We zijn in gesprek met Tori Poirters om de boel wat op te leuken. 
Zij is student aan het ROC in Tilburg en wil ons koor gaan begeleiden in wat 
nieuwe bewegingen/dansjes. Deze week krijg ik de informatie binnen. 
 
Verder was er de vraag of wij tijdens het Moonlightshoppen niet meteen even  
bij onze vriendjes kunnen zingen. 
 Voor het optreden tijdens het Moonlightshoppen krijgen we betaald en ook de 
plaatsen waar we moeten zingen krijgen we aangewezen. Dit om te voorkomen 
dat de groepen elkaar in de weg staan. Dit is dus de reden waarom we niet 
zomaar kunnen gaan staan waar we willen. 
 
Op 17 maart zingen we bij de jaarvergadering van de KBO in Tiliander. Verdere 
informatie krijgen jullie van Tonny. 
 
Is er iemand die de activiteiten commissie wil komen versterken. Deze bestaat 
nu uit Diedeke, Lia en Ben en kan best wat versterking gebruiken. De 
commissie doet het super maar zoals we allemaal weten is het veel werk. 
Graag aanmelden via secretariaat. 
 
Hieronder kunnen jullie het stukje van Vera lezen. Zij heeft dit tijdens de 
kerstvakantie ingeleverd. Dat Marion ons na de kerstvakantie uit het hoofd liet 
zingen wist Vera toen nog niet. 

 
Lieve Molenzangers, 
Ik heb als “tweede”de eer om een stukje in deze nieuwsbrief te schrijven en 
nog wel in de eerste editie van het nieuwe jaar. Daarom, hierbij wens ik 



iedereen een goed en gezond 2016 en ik spreek de hoop uit dat we met 
zingen en muziek maken veel plezier zullen beleven. 
Even iets over mijzelf: niemand hier kent mij van “vroeger”; ik ben een 
echte Noord-Hollandse, geboren en getogen in Mokum en ik ben door 
werkomstandigheden van mijn echtgenoot (overleden in 1998) 45 geleden 
met 3 kinderen in Brabant terechtgekomen. Ik heb het hier ontzettend naar 
mijn zin, voelde me hier meteen thuis (al versta ik nog steeds niet altijd het 
Brabantse dialect). Mijn 3 kinderen en 6 kleinkinderen wonen ver weg. 
(Duitsland, Zwitserland en Amsterdam), dus ik ben vaak onderweg en moet 
met optredens wel eens verzuimen. Naast zingen besteed ik ook veel tijd 
aan wandelen en fietsen en ik ga dan door het hele land. Mijn agenda is 
altijd gevuld. Wat het koor aangaat: vanaf 2011 mijn lust en mijn leven; het 
valt de buren ook op dat ik altijd loop te zingen en dan weten ze dat ik thuis 
ben; ook weer een voordeel! Ik meen te mogen zeggen dat de stemming in 
het koor er tegenwoordig weer goed in zit! 
Er moet mij nog één ding van het hart: zullen wij allemaal (samen) gaan 
proberen om bepaalde liederen uit het hoofd te gaan zingen? Bij andere 
koren valt het op dat ze zich zonder mappen resp. standaards presenteren! 
Een idee – ook voor mij – om wat huiswerk te maken? 
Nu zou ik Sjef van Liempd willen vragen om de handschoen voor de 
volgende nieuwsbrief op te pakken. 
hartelijke groeten, Vera Engelkes. 
 
Namens het gehele bestuur wens ik jullie een fijne dag, 
 
Marja 
 

  
 

 


