
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers nummer 81.      06-12-2016 

Beste allemaal,  

De maand december is al weer een weekje oud. Gelukkig is het koor in een rustiger 

vaarwater terecht gekomen. Fijn, want december is immers een maand van 

gezelligheid en ‘lief’ zijn voor elkaar. We gaan er samen een ‘warme’ maand van 

maken met onze mooie kerstoptredens. Mogen we op jullie medewerking rekenen? 

Beëindiging lidmaatschap. 

Helaas heeft Trudy van Grinsven ons laten weten te willen stoppen met zingen bij de 

Molenzangers. Een ander genre spreekt haar meer aan….We danken haar voor 6 

jaar zangkwaliteit die zij aan de Molenzangers heeft gegeven en wensen haar alle 

goeds voor de toekomst.  

Tovervogel: 

Wanneer er vragen of problemen voordoen betreffende onze repetitieruimte in de 

Tovervogel, neem dan contact op met Frans. Hij is degene van ons bestuur die 

contact heeft met de directie van de Tovervogel. Laat ons vooral niet docenten of 

andere mensen die er soms rond lopen mee belasten door daar vragen aan te 

stellen.  

Thee en koffiepotten. 

Er komen nieuwe koffie en theepotten zodat er voldoende koffie klaar gezet kan 

worden voor in de pauze. Het is wél de bedoeling dat de potten goed 

schoongemaakt en boven in de kast terug gezet worden door de koffie- corvee 

dienst. 

Kerst 15 december. 

Voor alle aanwezige is er deze avond gratis koffie en thee. Ook de glühwein of een 

alternatief is gratis. Per persoon wordt nog een consumptiemunt uitgereikt.             

De bar sluit zoals gewoonlijk om 22.45 uur zodat iedereen nog tijd genoeg heeft om 

alles op te ruimen voordat het alarm automatisch geactiveerd wordt.   

 

 



Molenzangerskleding. 

Het is gebleken dat, als er een lid de Molenzangers verlaat, de door de 

Molenzangers uitgeleende kleding, jas, shawl, stropdas, tas en tasje, niet altijd 

schoon terug gebracht wordt. U hebt het allemaal schoon en in goede staat 

ontvangen en zo dient het ook weer ingeleverd te worden!  De blouse heeft u zélf 

gekocht en hoeft/kunt u NIET meer in te leveren bij vertrek. Meestal is het goed te 

zien dat deze ‘gedragen’ is en is niet meer door te verkopen door de 

kledingcommissie.  

Vacature(s) in bestuur. 

Hebben jullie al nagedacht over een bestuursfunctie?                                  

Gegadigden kunnen zich nog steeds schriftelijk melden bij het secretariaat.  

 

HET BESTUUR WENST ALLE LEDEN VAN DE MOLENZANGERS EEN FIJNE 

DECEMBERMAAND, ‘WARME’ FEESTDAGEN EN EEN  MUZIKAAL 2017! 

 

Geplande optredens: 

 

Op 11 december 2016 Zingen we ons kerstrepertoire op de ‘kerstmarkt’ bij Prisma in 

Biezenmortel. 

Op 15 december 2016 houden we weer onze ‘eigen’ kerstviering met onze 

sponsoren en vriendjes en vriendinnetjes. 

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. Een avond vol 

gezellige liedjes.  

 

 


