
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers nummer 74.      12-04-2016 

Beste allemaal, 

Achter de schermen wordt hard gewerkt. Er is weer voldoende te melden.  Veel leesplezier! 

 

Optreden Uden: 

Tonny heeft nog niet van iedereen een reactie gehad  op de inschrijving voor Uden. Graag zsm 

reageren omdat a.s. woensdag het aantal deelnemers doorgegeven moet worden bij de organisatie!! 

Er wordt gezorgd voor lunchpakketten. 

Voor iedereen die opgegeven heeft met de bus mee te gaan:  

Aanwezig om 10.15.uur, op het parkeerterrein voor Michiels Woonstijl  

aan het Sprendlingenpark 40-42, 5061 JV  Oisterwijk. (ruime parkeergelegenheid)  

De bus vertrekt uiterlijk 10.30 uur!  

De bijdrage voor de bus is door het bestuur vastgesteld op € 6,00 p.p. te voldoen in de bus aan de 

penningmeester. 

Vertrek vanuit Uden: 18.00 uur. 

 

Muziekcommissie: 

Om de muziekcommissie te versterken is Cees Haans toegetreden tot deze groep. De 

muziekcommissie bestaat nu dus uit: Sjef van Liempd, Gonny Smolders, Nellie Horvers en Cees 

Haans. 

Vriendje voor een Tientje: 

Momenteel staat de teller op 87 vriendjes. Wie helpt ons naar de  100 ???? 

Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes kunnen voortaan ook via de website aangemeld worden. 

 

Sponsoren: 

Er zijn drie nieuwe sponsors !!  

De nieuwe sponsors zijn: Vuur en Vlam met dank aan Elly Bressers,  

Glascentrale Tilburg en Brandpreventie “Aplication” met dank aan Frans de Kivit. 

Sponsors boven de € 100,00 worden via de site van de Molenzangers doorgelinkt naar hun eigen 

pagina. 

 

Website: 

De website is aangevuld met een ‘kopje’ bestuur. Ook is er een gastenboek geïnstalleerd waarop je 

een reactie achter kunt laten. Als je op een optreden drukt, verschijnt meer inhoud van het 

betreffende optreden. 



Opruimen: 

Na de repetitie of na een optreden is het gewenst elkaar te helpen met opruimen van de standaards 

e.d. zodat  niet steeds de zelfde mensen hiervoor op hoeven  draaien. Als we elkaar een handje 

helpen, is het voor iedereen prettig! 

Buitenlands optreden: 

Veelvuldig is de vraag gesteld om weer een keer deel te nemen aan een buitenlands optreden. Het 

bestuur heeft hierover gebrainstormd en nu is de vraag of hier behoefte aan is bij de leden. De 

planning is in de maand juni in het jaar 2018. Daarom zit bij deze nieuwsbrief een enquêteformulier 

dat ingevuld ingeleverd kan worden tijdens de repetitie of ingevuld retour kan worden gestuurd naar 

het secretariaat om te inventariseren of de leden hier interesse in hebben. 

Wie heeft interesse om mee naar Calella te gaan?  

En niet minder belangrijk: hoe te betalen? Het bedrag dat wij schatten voor de reis is ongeveer  

€ 375,.00 p.p. als we met de bus gaan en ongeveer € 550,00 met het vliegtuig. (vertrek alleen 

mogelijk vanaf Amsterdam) We overnachten een week in een hotel obv vol pension.  

Jullie snappen dat dit richtprijzen zijn van nu en dat tegen die tijd de prijzen anders kunnen zijn. 

Het bedrag kan ineens betaald worden, maar ook willen we met een spaarsysteem starten zodat het 

voor ieder lid mogelijk wordt om mee te gaan. Er wordt dan iedere maand € 15,00 p.p. van je 

rekening geïncasseerd door de penningmeester als je zou kiezen voor de bus en 25,00 als je kiest 

voor het vliegtuig.  

Het bestuur ziet graag jullie reacties op dit voorstel door inlevering van bijgestuurd enquêteformulier 

aan Tonny.  Het bestuur zal zich naar aanleiding van de ingeleverde enquêteformulieren beraden of  

dit voorstel gelanceerd kan worden of niet. Wordt vervolgd. 

Wist je dat…………………. 

 Anne-Marie vanuit het bestuur de activiteitencommissie gaat ondersteunen? 

 Er op de Lovo een gesprek met dhr van Dongen uitgezonden wordt van  het Oranje comité over 

Koningsdag waarin de Molenzangers ook  vernoemd worden?? Kijk dus deze week! 

 Dat er vele mensen zijn die ‘onze rozen’ die uitgedeeld worden tijdens ons optreden erg 

waarderen?  En als er rozen uitgedeeld worden tijdens het liedje, de mensen die achter in de zaal 

zitten het ook leuk vinden om een roos te ontvangen en niet alleen de mensen die vooraan 

zitten?  

 Dat de pauze en na afloop op de repetitie is om de sociale contacten te onderhouden met elkaar, 

zodat Marion ons tijdens de repetitie goed kan begeleiden zonder ‘stoorzenders’?  

 Dat Tonny het fijn zou vinden als zij een inschrijving heeft verstuurd, er binnen een week 

gereageerd wordt of je wel of niet mee gaat naar een optreden? 

 Als je niet reageert wij aannemen dat je niet aanwezig bent? 

 Zij dan op tijd de organisatie op de hoogte kan stellen over het aantal deelnemers? 

 

 

 



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 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. Inschrijving hiervoor volgt! 

Op 5 juni 2016 gaan we zingen bij het Riels korenfestival tijdens de jaarmarkt. 

Op 9 augustus 2016 staat een middag optreden bij Stanislaus in Moergestel  geboekt.  

Op 10 september 2016 zingen we bij Lidwina een vereniging voor ouderen.  

Op 10 september 2016 gaan we een optreden verzorgen bij Den Domp in Haaren voor de Lidwina-

vereniging.  

Op 14 september  2016 zingen we bij de ziekendag in de Waterhoef.  

Op 18 december 2016 zijn we gevraagd bij de Nierstichting in Tilburg. 
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