
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers nummer 73.    16-03-2016 

Consumptiekaartjes: 

Zoals jullie waarschijnlijk gezien hebben, zijn er nieuwe consumptiemunten gemaakt. De oude 

consumptiekaartjes zijn nog geldig tot 30 april. Dus wie nog oude consumptiekaartjes  in zijn bezit 

heeft wordt geadviseerd deze op te maken tijdens de repetities. Na deze datum zijn ze niet meer 

geldig! 

Koffie/ bardienst: 

Het is geen probleem als je een keertje niet kunt, maar zorg dan zélf wel dat je een vervanger(ster) 

hebt geregeld. Je kunt onderling ruilen, maar je blijft verantwoordelijk voor je beurt! Mocht je echt 

geen oplossing hebben b.v. ziekte neem dan contact op met het secretariaat. 

Optredens: 

Tonny stuurt telkens voor een optreden de te zingen liedjes in de juiste volgorde naar iedereen via de 

mail. Maak dan ook dat je bij een optreden de nummers in je map hebt zitten zodat er niet 

gefluisterd hoeft te worden: “welk nummer zingen we nu?” Dit is zeer storend! 

Nieuwe leden: 

Weet je iemand die graag bij het koor wil komen en hiervoor een keer wil komen luisteren bij een 

repetitie? Neem dan vooraf contact op via de website of met het secretariaat. Het bestuur vindt het 

belangrijk dat geïnteresseerde eventuele nieuwe leden goed opgevangen worden en het gevoel te 

geven dat ze in een goed georganiseerd koor terecht komen. 

Lief en leed: 

Iemand langdurig ziek of een ziekenhuisopname? Een bruiloft of iets anders leuks? Neem dan contact 

op met Bep of Tonny. Zij zorgen samen voor “lief en leed” van de Molenzangers. Er wordt een kaartje 

gestuurd of indien gewenst een bezoekje gebracht met een kleine attentie namens de Molenzangers.  

Vriendjes en vriendinnetjes: 

We zitten al boven de 80 vriendjes en vriendinnetjes! Een prachtig aantal maar natuurlijk zou het fijn 

zijn dit aantal te verhogen. Weet je iemand die ons koor wil steunen? Neem dan contact op met Kees 

Bergman. 

 



Eigen korenfestival: 

Als alles mee zit zijn we van plan om op 21 augustus 2016 een eigen korenfestival te houden in het 

natuurtheater te Oisterwijk. De plannen liggen er maar het is nog niet definitief rond. Het bestuur 

vraagt of jullie deze datum toch alvast vrij willen houden!! Wanneer dit alles definitief rond is, 

informeren we jullie verder hierover. 

Dank je wel!: 

Het bestuur vindt een woord van dank zeker op zijn plaats voor alle vrijwilligers van de 

Molenzangers. Zonder deze mensen kunnen we niet…………daarom: hartelijk dank voor jullie 

bereidwilligheid in welke vorm dan ook voor onze vereniging.!! 

Nieuwsbrieven: 

De nieuwsbrieven worden samengesteld door Bep en Tonny. De nieuwsbrief is er voor en door de 

Molenzangers. Heb je ‘iets’ te vertellen stuur dan, liefst per mail, een berichtje naar 

secretariaatdemolenzangers@gmail.com. 

 

Geplande optredens: 

Op 17 maart 2016 treden we op in Tiliander tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de KBO 

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. 

Op 21 augustus 2016 organiseren wij ons eigen korenfestival in het openluchttheater. Van ± 11.00 

uur tot 17.30 uur. (onder voorbehoudt)  

 


