
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers nummer 84.      20-03-2017 

Beste allemaal,  

De lente is weer begonnen. De bolletjes komen al uit de grond en de struiken zitten 

al weer in de knop. Ook de Molenzangers bloeien op door middel van de nieuwe 

vrolijk gekleurde shawltjes en nieuwe liedjes. Echt lente! Ook website is weer 

‘gegroeid’ op de inlogpagina. Kortom: op naar een mooie bloeiende zomer samen! 

Nieuwe shawltjes. 

Ons eerste optreden met de nieuwe shawltjes zit erop. Het is een fris en vrolijk 

geheel geworden. De shawltjes worden gewassen en nadien, wanneer de nieuwe 

kooropstelling klaar is, krijgt ieder zijn eigen shawltje in bruikleen.   

Optreden bij de Vloet. 

Zoals in de mail al vermeld is, was het een vrolijke dankbare middag! Ik heb een 

bedankje gestuurd naar de Vloet en heb daar een terugkoppeling op gehad van de 

activiteitencommissie. Zij hebben alleen maar positieve reacties gehad van de 

bewoners en vrijwilligers. Zij schreef dat wij het altijd zo leuk brengen…..Graag tot de 

volgende keer was de laatste regel in deze bedankmail. 

Website. 

Er zijn weer nieuwe liedjes op de website gezet om in de verschillende toonsoorten 

te kunnen oefenen thuis. Neem eens een kijkje op de website 

www.demolenzangers.nl , log in en oefenen maar! 

Vanaf heden staan de nieuwsbrieven ook op de website zodat jullie, als je er 

behoefte aan hebt, nog eens terug kunt lezen. Je moet hiervoor wél eerst inloggen. 

Bewegen. 

Het is belangrijk dat we zo lang mogelijk vitaal blijven zodat we nog lang samen 

kunnen blijven zingen. Daarom deze ‘tip’ : Weten jullie dat er in Oisterwijk de 

mogelijkheid bestaat om met het treintje opgehaald te worden op diverse 

opstappunten en je dan kunt gaan gymmen/zwemmen in de Leye tegen betaling van 

€ 2,50 per keer inclusief koffie en/of thee? Voor meer info hierover kun je contact 

opnemen met info@stichtingoisterwijkcentraal.nl of 06-47933872 Karin Rentmeester. 

http://www.demolenzangers.nl/
mailto:info@stichtingoisterwijkcentraal.nl


Vrijwilligers korendag. 

Er zijn nog steeds mensen nodig die op onze korendag een koor willen begeleiden. 

Willen jullie aan vrienden, kennissen en familie vragen of er iemand deze taak op 

zich wil nemen? Graag aanmelden bij Frans. 

Els Kepers 50 jaar getrouwd! 

Els en haar Ton vieren op 1 april dat ze 50 jaar geleden elkaar het ‘ja’ woord hebben 

gegeven. De Molenzangers hebben een persoonlijke uitnodiging mogen ontvangen. 

Dit vond ik zo uniek, dat ik deze nog even hier af moest drukken! Wij zijn van harte 

welkom om hen op muzikale wijze te feliciteren met deze mijlpaal.  

 

 

 

 

 

 



Geplande optredens: (noteer alvast in jullie agenda!) 

01-04-2017 

Els Kepers 50 jaar getrouwd. Klein Speik  V.A. 17.00 uur. 

 

03-06-2017 

Kerkhovense molen Oisterwijk  

Aanvang 14.00 uur 

 

02-07-2017 

Korenfestival Oisterwijk 

Hele dag! 

 


