
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers nummer 83.      13-02-2017 

Beste allemaal,  

Onze jaarvergadering zit er weer op. Er waren 31 personen aanwezig. Vele leden 

moesten zich wegens ziekte noodgedwongen afmelden. De koffie stond om 19.30 

uur klaar en de financiële stukken lagen ter inzage. Er hing een relaxte sfeer in de 

aula van de Tovervogel. Het geheel werd opgefleurd door mooie rozen die uitgereikt 

werden aan leden van de commissies als dank voor het vele werk dat ze afgelopen 

jaar hebben verricht. Natuurlijk was er nog tijd voor een ‘na-borrel’. Al met al een 

‘vruchtbare’ jaarvergadering. 

Activiteitencommissie. 

Tijdens de jaarvergadering is het verzoek gedaan om één persoon bij te krijgen bij de 

activiteitencommissie. Bij deze een oproep…..Wie komt deze commissie 

versterken?? Je kunt je opgeven bij Corry, Marianne, Lia, of Ben of Anne-Marie.  

Eigen korenfestival: 

Om een goed plan op te zetten willen we graag nu al weten wie er zéker bij ons 

eigen korenfestival op 2 juli aanwezig is. We kunnen het als organiserend koor 

immers niet maken om maar een halve bezetting deel te nemen aan dit festival. 

Daarom ligt er op de repetitieavonden een intekenlijst op de tafel met het verzoek je 

naam in te vullen. Leden die bij de jaarvergadering aanwezig waren hebben dit reeds 

al gedaan.  

Koffieconcert. 

Utkanweleije, het koor waar Peter dirigent van is, had een koffieconcert 

georganiseerd dat om 11.00 uur van start ging bij de Bolle Keizer in Helvoirt. 

Onbekrommert uit Cromvoirt was het gastkoor. De koffie was goed en de sfeer, daar 

ging het om. Die was zéker aanwezig. 18 aanwezige Molenzangers hebben genoten 

en meegezongen met beide koren. 29 januari 2017 was een koude dag maar met 

een ‘warm’ begin! Voor de liefhebbers is er een mogelijkheid om (nogmaals) te 

genieten via YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=2n8X7zhcxW4 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2n8X7zhcxW4


 

Ideeënbus. 

Wanneer er een vraag/ tip in de ideeënbus gedaan wordt is het fijn dat er een naam 

onder staat. Het bestuur behandelt de vraag en kan die dan ook terug koppelen aan 

de betreffende persoon. Afgelopen week zat er een briefje in over de opstelling van 

het koor. Deze vraag is doorgegeven aan Marion, maar het zou fijn zijn de 

betreffende persoon persoonlijk antwoord te kunnen geven.  

 

Geplande optredens: (noteer alvast in jullie agenda!) 

 

17-03-2017  

Woonzorgcentrum de Vloet Oisterwijk. 

14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur 

 

01-04-2017 

Els Kepers 50 jaar getrouwd. Klein Speik 

V.A. 17.00 uur. 

 

03-06-2017 

Kerkhovense molen Oisterwijk  

S ’middags, tijd nog niet bekend. 

 

02-07-2017 

Korenfestival Oisterwijk 

Hele dag! 

 


