
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers nummer 76.      04-08-2016 

Beste allemaal,  

Ook al is het de vakantieperiode, toch weer een nieuwsbrief voor jullie. Het bestuur heeft niet stil 

gezeten deze tijd. Er zijn positieve veranderingen geboekt zoals jullie in deze nieuwsbrief kunnen 

lezen. Nu nog een mooie nieuwe foto en we kunnen vol goede moed aan het tweede seizoen van 

2016 beginnen!  

Optreden  ‘Nice To Meet You’ bij de inloop: 

Wat een fijne en waardevolle middag hebben wij zondag 31 juli bij de " Inloop" gehad. Er was een 

intercultureel ontmoetingsfeest georganiseerd voor jong en oud. 

Met 15 koorleden en onze accordeonisten Tiny hebben wij gezellige liedjes gezongen voor de 

vluchtelingen die in Oisterwijk verblijven. 

De sfeer was open en spontaan, ons zingen werd beloond door de vele hapjes die deze mensen 

hadden gemaakt. Zij genoten van ons optreden en wij van hun blijdschap die zij daarbij uitstraalde.  

Het is erg dankbaar om te zien dat je deze mensen een plezier doet met het samenzijn in een 

ontspannen sfeer. 

Wij hebben van de organisatie vernomen dat ze erg blij waren met ons optreden en hopen ons in de 

toekomst bij een andere gelegenheid weer uit te nodigen. 

Nieuwe repetitieruimte:  

Vanwege de sluiting van de Levenskerk zijn we al een tijdje op zoek naar een passende oefenlocatie. 

Nu hebben we die gevonden en wel bij BS de Tovervogel, Terburghtweg 1A, 5061 LA Oisterwijk. 

(ingang aan de voorkant!) Omdat hier andere regels gelden als bij de Levenskerk beginnen we stipt 

om 19.30 uur. We zingen tot 20.30 uur met daarna een kwartiertje koffie/ thee en dan van 20.45 uur 

tot 21.45 uur zingen en van 21.45 uur tot 22.45 uur is de bar weer open zoals gebruikelijk! De 

bardienst heeft nog een half uur om alles op te ruimen en de auto’s  in te laden. Er zit een alarm op 

het pand. Dat houdt in dat we om uiterlijk 23.15 allemaal eruit moeten zijn. Zo niet, zal dit voor de 

Molenzangers financiële consequenties hebben. Dit alarm wordt automatisch ingeschakeld!! 

Onze eerste repetitieavond van 18 augustus is nog in de Levenskerk zoals gewoonlijk. (19.30 uur)  

Op 1 september gaan we samen naar de Tovervogel! (19.30 uur)  

Opzegging: 

Ina Schonk heeft laten weten dat ze zeker het komende jaar onvoldoende bijdrage kan leveren aan 

ons zangkoor, wat zij jammer vindt en daarom na rijp beraad heeft besloten haar lidmaatschap op te 



zeggen.  Zij wenst ons nog vele genoeglijke zangavonden en optredens toe en dankt iedereen voor de 

goede opvang en hartelijkheid die ze bij ons koor heeft ondervonden. Wij op onze beurt danken Ina 

voor haar bijdrage, zeker voor haar inzet voor de activiteiten  en wensen haar alle goeds voor de 

toekomst!! 

Vacatures: 

Het bestuur bestaat nu uit 4 personen. We zijn op zoek naar een 5e bestuurslid. Wie wil ons komen 

versterken? Reacties graag naar het secretariaat. 

Door het wegvallen van Ina is er een vacature bij de activiteitencommissie. Wie wil zich hiervoor 

beschikbaar stellen???? Reacties graag naar het secretariaat.  

Mededelingen: 

Christa heeft een pittige operatie achter de rug en ook Lia Zwienenberg heeft in de vakantieperiode 

in het ziekenhuis gelegen. Beide hebben kaarten en een bezoekje gehad door ‘lief en leed’ namens 

alle leden van ons koor! Via deze weg wensen we beide van harte beterschap!! 

Toetsenist: 

Het is ons gelukt om een toetsenist te vinden. Zijn naam is Peter Bisselink. Hij komt een maand ‘op 

proef’ meedraaien met ingang van 18 augustus. Na wederzijdse tevredenheid komt hij in de 

toekomst ons koor versterken met zijn keyboard. Peter……….van harte welkom!! 

Eigen korenfestival: 

Er zijn plannen om in de zomer van 2017 een eigen korenfestival te organiseren. Hiervoor is een 

commissie samengesteld met daarin de volgende personen: Frans de Kivit, Piet de Bakker, Jan 

Michiels, Sjef van Liempt en Peter Smolders. Het beloofd een groot spektakel te worden waar 

meerdere leden t.z.t.  ook medewerking  aan kunnen geven.  

Foto: 

Na een inventarisatie afgelopen week is gebleken dat de meeste leden a.s. zondag aanwezig kunnen 

zijn bij de molen om 12.00 uur. Vanwege vakantie hebben sommige leden nog geen reactie gegeven, 

maar hopelijk zijn er die dan ook bij! Het is natuurlijk de bedoeling dat iedereen in nette  

Molenzangerskleding komt! Voor de dames graag dichte zwarte schoenen….ook al is het warm, het is 

maar voor even! 

Dus: om 12.00 uur aanwezig bij de molen op 7 augustus 2016!! 

Geplande optredens: 

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 12 november  2016 staat een middag optreden bij Stanislaus in Moergestel  geboekt.  

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



 

 


