
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers nummer 79.      24-10-2016 

Beste allemaal,  

Het bestuur heeft weer een vergadering achter de rug. Dat wil zeggen dat er dan 

weer een nieuwsbrief in jullie mailbox verschijnt. Zo blijven jullie up-to-date wat 

betreft het reilen en zijlen van onze vereniging. 

Presentielijst. 

Tijdens de repetities wordt er vanaf a.s. donderdag een presentielijst bijgehouden. 

Het is de bedoeling dat er een tafeltje bij de ingang van de aula komt te staan met 

daarop een presentielijst waarop iedereen achter zijn naam een paraaf kan zetten bij 

aanwezigheid. Het is wel zo netjes wanneer je niet aanwezig kan zijn, dit even vooraf 

schriftelijk af te melden bij het secretariaat. secretariaatdemolenzangers@gmail.com 

Op deze manier krijgen we een betere kijk op aanwezigheid tijdens de repetities. 

Bardienst.  

Degene die bardienst heeft treft in de aula theedoeken aan om het glaswerk af te 

drogen. Mocht er onverwacht géén theedoek meer beneden zijn of in het keukentje 

in de kast, neem dan even contact op met Tonny. Zij draagt zorg voor reserve-

theedoeken. 

Ideeënbus. 

Het bestuur heeft besloten dat er anoniem briefjes in de ideeënbus mogen worden 

gedaan. Dit om een ‘drempel’ weg te nemen en het mogelijk te maken dat vele van 

jullie ‘mee denken’ en ‘tips’ willen geven.  

Moonlightshoppen. 

Op 16 december gaan we zingen tijdens het Moonlightshoppen in het dorp. Het zal 

best fris zijn buiten tegen die tijd en om op te warmen zou het fijn zijn als we na 

afloop, voor degene die willen en op eigen kosten, denken aan een van onze 

sponsoren. Daarom is een bezoek bij Vuur en Vlam ‘warm’ aanbevolen! 

Brabants Bont 

De winterweekenden komen eraan. Voor vele aanleiding om een ‘binnen activiteit’ op 

te zoeken. Tip van deze maand:                                                                         
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Brabants Bont organiseert haar halfjaarlijks korenfestival in de Plaza van het Hooge 

Veer, Bredaseweg 375 in Tilburg op 6 november van 13.00 uur tot 17.30 uur. . 

Gastkoren zijn de Leijezangers, Oosterhouts Smartlappenkoor Nieuwe Stijl en 

Koppent. Intree gratis. Altijd goed voor een gezellige ‘warme’ middag!                                                

Laat de Son in je hart. 

Op 11 juni is er weer een groot korenfestival in Son. Vele van jullie hebben hier al 

een bezoek gebracht en weten dat er een ‘act’ aan het einde van de dag gevraagd 

wordt aan de koren. Voor ons koor niet zo aantrekkelijk om hieraan deel te nemen, 

maar het is wél de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen. Je kunt de 

datum alvast in je agenda noteren. 

Hart voor uw club 

De tijd dat je kunt stemmen op je favoriete club zit erop. Het wordt nu spannend hoe 

groot het bedrag wordt voor de Molenzangers. 11 november is de uitreiking. We zijn 

benieuwd….. 

 

 

 

 

Geplande optredens: 

 

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. 

 

 


