
 

 

Extra Nieuwsbief de Molenzangers nummer 73a.      26-03-2016 

Beste Molenzangers, 

Er zijn enkele mededelingen die niet kunnen wachten op de volgende nieuwsbrief, vandaar deze 

‘extra’ nieuwsbrief. We willen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen zodat niet alles 

tijdens de repetitie verteld hoeft te worden en er ‘rust’ is tijdens de repetitie. 

Accordionist: 

Er is goed nieuws te melden. Er is met Christa contact geweest . Christa wil graag terug komen bij de 

Molenzangers. Zij heeft wel aangegeven dat ze onregelmatige werktijden heeft en ook bij een ander 

koor speelt, zodat ze niet altijd aanwezig zal kunnen zijn. Dat moeten we respecteren.   Het bestuur, 

Tiny en Marion zijn  blij met de terugkomst van Christa. Hopelijk jullie ook!  Christa kan a.s. 

donderdag helaas niet, dus haar eerste terugkomst zal zijn op 14 april. We heten haar van harte 

welkom! 

Choreograaf: 

a.s. donderdag 31 maart kom er een choreograaf  kijken naar ons koor. Hopelijk is dit de juiste man 

die ons kan leren hoe we professionelere optredens kunnen gaan verzorgen. 

Nieuw lid: 

Mevrouw Hanny Wolfs, die vorige repetitie is komen kijken wordt ons nieuw lid. Zij zal bij de 

sopranen ingedeeld worden. Hopelijk krijgt zij van ons allen een warm welkom! 

Eigen korenfestival: 

Het bestuur heeft besloten het festival dat we van plan waren te organiseren op 21 augustus af te 

zeggen. De meeste koren reageren met: “het is vakantietijd, helaas kunnen we dan niet deelnemen” . 

We schuiven het nu door naar 2017 en het bestuur zal een geschiktere datum zoeken. 

Lief en leed: 

Cees Haans is afgelopen week geopereerd. Het gaat goed met hem. In de loop van volgende week 

brengt team ‘Lief en Leed’ een bezoekje namens alle Molenzangers. We wensen hem bij deze van 

harte beterschap!! 

 

 



Afwezigheid: 

Bep heeft een mooie camper en wil er in de zomermaanden nog al eens een keertje met haar man 

tussenuit trekken. Zij wil graag dat alles goed geregeld is en heeft als vervanger tijdens haar 

afwezigheid  Peter van der Velden aangesteld als ‘vice’ voorzitter.  

Optredens: 

Er zijn wat definitieve optredens bijgekomen. Zie onderstaand lijstje, zodat jullie deze datums in je 

agenda alvast kunnen blokken. 

Zo, dat was het weer. 

Het bestuur wenst een ieder  FIJNE PAASDAGEN! Graag tot a.s. donderdagavond. 

 

Geplande optredens: 

Op 24 april 2016 gaan we naar het koren festival in Uden 

Op 27 april 2016 koningsdag, treden we op in het centrum van Oisterwijk. We zingen om ongeveer 

11.30/ 12.00 uur. Dit optreden zal ongeveer 30/ 45 minuten duren. Na afloop is er voor ieder een 

consumptie 

Op 5 juni 2016 gaan we zingen bij het Riels korenfestival. Dit is ipv het festival dat altijd in Goirle 

gehouden werd. Dus niet bij ‘d’n Overkant’ zoals in september.  

09-08-2016 gaan we zingen bij Stanislaus in Moergestel. (Deze datum is nog onder voorbehoud) Jullie 

lezen in de volgende nieuwsbrief of deze datum gehandhaafd kan worden of dat het wordt gewijzigd. 

10-09-2016 ’s middags zijn we uitgenodigd om een optreden te verzorgen bij Lidwina. Een vereniging 

voor ouderen. Dit optreden is in Den Domp in Haaren. 

14-09-2016 is er een ziekenmiddag van de Johannesparochie in de Waterhoef te Oisterwijk. 

18-12-2016 zijn we welkom bij  de Nier-patiëntenvereniging. We treden op in de middag bij de 

Commanderie  in Tilburg 

 


