
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers nummer 75.      10-05-2016 

Beste allemaal, 

Na een paar zonnige weken met veel vrije dagen wordt door menigeen de ‘gewone doen’ weer 

opgepakt, zo ook bij de Molenzangers. Daarom ligt er weer een nieuwsbrief voor jullie met 

verschillende mededelingen. Veel leesplezier! 

 

Repetitieavond  23 juni 2016: 

Deze repetitieavond komt te vervallen door de afwezigheid van Marion en Tiny. We zien de 

meeste van jullie dan toch nog op zaterdag 25 juni 2016 bij PCO op de vakantiesluitingsdag. 

 

Website: 

Frans doet heel erg zijn best om onze mooie website steeds completer te maken. Hebben jullie al 

gezien dat er een ‘gastenboek’ geplaatst is? Hier kan iedereen, dus ook alle leden, een reactie 

plaatsen over leuke dingen die we met het koor mee maken.  

De foto’s van het korenfestival in Uden staan ook al op de website. Leuk te zien welke andere koren 

er ook allemaal aan deel hebben genomen. Ook al zat het weer niet helemaal mee, het was een 

geslaagde dag!  

Mocht je vragen of aanvullingen hebben op de website mag je altijd contact opnemen met  Frans. 

penningmeester@demolenzangers.nl 

 

Vriendje voor een tientje: 

In de vorige nieuwsbrief stond dat de teller met de vriendjes al op 87 stond. We kunnen nu melden 

dat het er al 94 zijn! De 100e komt in zicht……wie heeft het geluk de 100e te mogen aanleveren…….?? 

 

Enquête buitenlands optreden: 

Tonny heeft al een deel van de enquêtes terug mogen ontvangen, maar om een onderzoek 

representatief te laten zijn voor het koor, ontbreken er nogal wat formulieren…………zouden degene 

die dit enquêteformulier nog niet ingeleverd hebben, dit alsnog willen doen?  

 

Korenfestival Son en Breugel 

In Son en Breugel wordt op 12 juni 2016 weer een korenfestival met de naam ‘laat de Son in je hart’ 

georganiseerd. Er nemen vele koren deel in een gezellige ambiance. Er wordt door alle deelnemende 

koren als slotstuk een act opgevoerd, compleet met zang, dans en decorstukken.  Leuk om eens een 

gezellige middag bij te wonen!  La Sonnerie, Nieuwstraat 45, 5691 AB Son 
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Eigen korenfestival: 

Het bestuur van de Molenzangers heeft het plan opgepakt om in 2017 weer een ‘eigen’ korenfestival 

te gaan organiseren. Omdat het bestuur al vele taken heeft is het idee geopperd om een commissie 

hiervoor in het leven te roepen.  Beschik je over organisatietalent en voel je je geroepen hieraan deel 

te nemen, geef je naam even (liefst per mail) door aan Tony. 

secretariaatdemolenzangers@gmail.com  

 

Hernieuwde opstelling van het koor: 

Er is door vele koorleden al eens een idee geopperd om een goede, nieuwe opstelling te maken met 

het koor. Jullie hebben enkele repetities geleden kunnen zien dat Peter van der Velden foto’s heeft 

gemaakt van de huidige opstelling van ons koor. Er wordt nu hard gewerkt achter de schermen, maar 

zoals het spreekwoord betaamd: ‘goed werk heeft tijd nodig’, zo ook met dit ‘karwei’. Het streven is, 

om met ingang tweede helft van 2016 een goed plan te kunnen presenteren aan de leden  tijdens de 

repetitie. 

 

Taken en afwezigheid: 

Het kan wel eens gebeuren dat je door omstandigheden niet naar de repetitie kan gaan. Heb je een 

‘taak’ die avond dan is het in eerste instantie de bedoeling dat je zélf voor vervanging zorg draagt. 

Mocht je er niet uitkomen door welke omstandigheden dan ook, mag je altijd contact opnemen met 

een van de bestuursleden. 

 

Nieuwe foto van de Molenzangers: 

Het is al een hele tijd geleden dat er een foto gemaakt is van de Molenzangers. Daarom heeft het 

bestuur een datum geprikt en vragen we jullie 07-08-2016 te reserveren. We willen om 12.00 uur bij 

de molen verzamelen en een mooie nieuwe foto laten maken zodat we weer up-to-date zijn. 

Wil je er ook op staan? Reserveer dan vast deze datum in je agenda!!! 

 

Corvee rooster 

We zijn hard aan het zoeken naar een andere locatie omdat de Levenskerk gaat sluiten. Omdat we 

nog niet weten of we op de nieuwe locatie ook zelf voor de koffie en bar kunnen zorgen, wordt er nu 

gewerkt aan een corvee rooster (voorlopig) tot 1 januari 2017.  

 

Nieuwsbrief: 

Wil je ook iets delen met alle leden? Dat kan in deze nieuwsbrief, want die is voor en door alle leden 

van de Molenzangers. Stuur even een mailtje met daarin je verhaaltje  naar 

secretariaatdemolenzangers@gmail.com 
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Geplande optredens: 

Op 22 mei 2016 zijn we uitgenodigd om te gaan zingen bij de heropening van de Pannenschuur  

 

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 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. 

 


