
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers nummer 82. D.d. 06-01-2017 

Beste allemaal,  

Om 2017 te beginnen wenst het bestuur van De Molenzangers jullie allen een 

gezegend, gezond en muzikaal 2017! 

De feestdagen zijn weer achter de rug. De Molenzangers hebben zoals jullie weten 

een roerig jaar achter de rug. Om nog even een korte opsomming te geven: Een 

verhuis van de Levenskerk naar de Tovervogel, wisseling van 2 voorzitters en 1 

bestuurslid, opzegging van Tiny en diverse koorleden en de nodige onrust.               

In 2016 heeft het koor ook goede impulsen gekregen zoals de terugkeer van Christa 

en de nieuwe aanwinst  Peter Bisseling, en een nieuw kerstrepertoire. Er is door vele 

leden hard gewerkt en de sponsoren, vooral onze hoofdsponsor Michiels Woonstijl, 

al onze vriendjes en vriendinnetjes en de Rabo-bank actie ‘Hart voor je club’ hebben 

het koor financieel goed gedaan waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank.            

Januari is een maand om vooruit te kijken. Ons ‘eigen’ korenfestival wat gehouden 

gaat worden op zondag 2 juli begint zich al af te tekenen en zal een prominente 

gebeurtenis worden in 2017. Het bestuur hoopt op ieders medewerking. Laat ons 

samen De Molenzangers in 2017 een warm hart toedragen. 

Laat ons samen een toast uitbrengen op een mooi, muzikaal 2017! 

Beëindiging lidmaatschap. 

Op 18 december heeft het bestuur een mail ontvangen van Bep met de mededeling 

dat ze officieel haar lidmaatschap bij De Molenzangers beëindigd. Bep heeft 6 jaar 

met veel plezier gezongen, maar heeft er ‘geen plezier meer in’ zoals ze schrijft. Bep 

wenst het bestuur veel energie en succes en dankt alle koorleden voor de warmte en 

steun die Bep de afgelopen jaren ondervonden heeft. Wij op onze beurt danken Bep 

voor alles wat ze voor De Molenzangers heeft betekend en wensen haar samen met 

Jo een goede toekomst! 

 

 

 



Opzegging: 

Mail binnen gekomen van Ria Navest:                                                                         

“Ik heb besloten om te stoppen bij de Molenzangers. Een ander genre heeft meer 

mijn voorkeur heb ik gemerkt. Allemaal bedankt voor de gezellige tijd en contacten 

en ik kom jullie vast nog wel eens tegen.                                                                         

Voor Jullie verder de beste wensen voor 2017 en veel zangplezier”. Ria Navest 

Mail binnen gekomen van Jan en Joke Kemps:                                                        

“Hier bij laat ik jullie weten dat wij samen hebben besloten te stoppen met zingen, 

aangezien dat het ons geen plezier meer oplevert. Ik hoop dat jullie hier begrip voor 

hebben . Bedankt voor de leuke jaren”.                                                                       

Groeten Jan en Joke Kemps. 

Het bestuur dankt Bep, Ria en Jan en Joke voor de vele jaren die ze bij de 

Molenzangers door hebben gebracht. We wensen allen een goede toekomst! 

Door deze opzeggingen zijn er ‘gaten’ gevallen in het corvee rooster. Deze zullen als 

volgt opgevuld worden:                                                                                                

19 januari Kees Bergman Bar,                                                                                    

16 maart Hetty Slaghuis koffie,                                                                                    

13 april Joke Valks koffie,                                                                                              

1 juni Hannie Wolfs, Jeanny Wolfs, Sjan v.d. Velden samen met Bini v. Baal koffie, 

15 juni Jet Looijkens koffie.                                                                                   

Noteren jullie deze extra datums in je agenda? Allemaal hartelijk dank voor jullie 

bereidwilligheid!             

Reacties: 

Het bestuur heeft vele reacties via de mail mogen ontvangen over de geslaagde 

optredens in december. Dank daarvoor! Het bestuur is hier erg blij mee, maar leuker 

zou het zijn om de reacties op de website te plaatsen in het gastenboek. Het is dan 

te lezen voor iedereen die hier belangstelling voor heeft.  

Bordjes Tovervogel: 

Heeft iedereen die per ongeluk onder het kerstbloemstukje een bordje had van de 

Tovervogel dit al mee terug gebracht? Fijn, dan is het weer compleet!  

Eigen korenfestival 2 juli 2017: 

Op zondag 2 juli gaan wij, De Molenzangers een geweldig korenfestival organiseren 

in het centrum van Oisterwijk! Het is dan een koopzondag en er is een biermatinee 

op het Lindeplein. We verwachten dan ook een grote toeloop. Natuurlijk is het fijn om 

een voltallig koor te kunnen presenteren.                                                               

Safe-the-day 2 juli 2017 alvast in jullie agenda!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 



Vacature(s) in bestuur. 

Hebben jullie al nagedacht over een bestuursfunctie?                                  

Gegadigden kunnen zich nog steeds schriftelijk melden bij het secretariaat.  

Jaarvergadering: 

De jaarvergadering van De Molenzangers wordt gehouden op 9 februari 2017. De 

officiële uitnodiging komt nog, maar noteer deze datum alvast in jullie agenda!!!!!!!!!!!! 

Geplande optredens: 

 

17-03-2017 De Vloet. (ovb)  

 

01-04-2017 Els Kepers 50 jaar getrouwd. 

 

02-07-2017 Eigen korenfestival centrum Oisterwijk (graag deze datum reserveren 

voor De Molenzangers!) 

 


