
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers nummer 77.      08-09-2016 

Beste allemaal,  

Het seizoen is weer van start gegaan. We hebben nog één keer in de Levenskerk gezongen en 

afgelopen week zijn we voor het eerst bij de Tovervogel geweest. De meeste reacties waren positief 

ook al zijn we ervan bewust dat we onze ‘draai’ nog moeten vinden. Alles is anders………..dat heeft 

tijd nodig om te wennen maar met een beetje begrip en geduld komen we samen ver! 

Nieuw bestuurslid 

Ans Groenland heeft zich beschikbaar gesteld om de vrijgekomen plaats in het bestuur in te nemen. 

Op 29 september wordt er een korte ledenvergadering gehouden om hierover te stemmen. 

Ook hebben Corry Diepens en Marianne de Kivit zich beschikbaar gesteld voor de 

activiteitencommissie. Ook hiervoor kan gestemd worden. 

Nieuwe foto’s. 

Er zijn veel leden die goed op de foto’s staan voor het ‘smoelenboek’ op de website. Neem een keer 

de moeite om in te loggen en te kijken. Voor wie vindt dat hij/zij er niet goed op staat is er op 29 

september gelegenheid een nieuwe foto te maken. Ook voor de leden die op 7 augustus afwezig 

waren. Daarvoor is het wel noodzakelijk om je Molenzangers-blouse en shawl/ stropdas aan te doen 

cq bij je te hebben. 

Mededelingen: 

Hanny Schets is geopereerd en is,  na een tweede opname,  nu weer thuis. Ze is nu herstellende. 

Naar omstandigheden gaat heet redelijk.  Corrie Diepens heeft een lelijke val gemaakt met haar fiets. 

Ook met haar gaat het de goede kant op. We wensen beide van harte beterschap! Door lief en leed 

wordt aan beide aandacht geschonken namens alle Molenzangers d.m.v. een kaartje en bezoekje.  

Toetsenist: 

Peter heeft zijn ‘proeftijd’ met glans doorstaan. Hij blijft ons ondersteunen met zijn keyboard.  

Actie Hart voor Uw club. 

De RABO-bank Oisterwijk e.o. heeft ook dit jaar een actie Hart voor Uw Club, waarvoor we wederom 

in geschreven hebben met ons koor. Dit houdt in dat, wie nog geen lid is van de RABO dit vanaf nu 

kan worden door op de site zijn gegevens in te vullen en een lidmaatschap aan te vragen. Alleen 

leden van de RABO kunnen stemmen in oktober.  



Voor nu dus: wie nog geen lid is en wel  een rekening heeft bij de Rabo: wordt (gratis) lid en doe 

mee!! Voor vragen hierover kun je bij Tonny terecht.  In de volgende nieuwsbrief meer info hoe je je 

stem uit kunt brengen. 

Ideeënbus: 

 

Het is de bedoeling dat er, als je een briefje inlevert in de Ideeënbus ook een naam onder komt te 

staan. Het bestuur kan dan een reactie geven aan de betreffende persoon. Briefjes zonder naam 

worden door het bestuur niet in behandeling genomen. 

 

Buitenlands optreden: 

 

Het bestuur heeft besloten een buitenlands optreden voorlopig niet door te laten gaan vanwege te 

weinig animo van de leden.  

 

Wist je dat…… 

 

……..Kees Bergman al die jaren als eerste aanwezig was in de Levenskerk om alles klaar te zetten voor 

ons? 

……..Hij hiermee is gestopt en wij hem daarvoor bedankt hebben tijdens de repetitie?  

……..Gerard wel 1600 kopieën heeft gemaakt van de Kerstliedjes en voor in de meezingmappen?  

……..De Levenskerk op 15 september 50 jaar bestaat? Het bestuur zal zorgen voor een bloemetje         

namens ons alle voor de prettige samenwerking en gastvrijheid die we daar altijd hebben 

ondervonden?  

 

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 11 december 2016 wordt een optreden bij Prisma overwogen. Correspondentie hierover is nog 

gaande. 

Op 16 december 2016 is er weer Moonlightshoppen in het dorp waarbij we weer welkom zijn om te 

zingen in een gezellige ambiance.  

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

 

 


