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Beste allemaal,  

Ik lees in de Libelle (nr. 18) dat samen zingen ons bij elkaar brengt en leidt tot grotere 

saamhorigheid en bevordert ons mentale welzijn. Een leuk ‘weetje’ is dat er in 

Nederland maar liefst 15.000 koren zijn. Drie maal zoveel als het aantal voetbalclubs! 

Behalve dat zingen ons brein enorm stimuleert, heeft zingen ook een kalmerende 

werking. Wanneer we een liedje inzetten wordt het gebied in onze hersenen 

geactiveerd dat de emoties reguleert. Door te zingen of te neuriën komt het hormoon 

toyitoicine vrij dat ons een gevoel van rust bezorgt en het heeft een remmend effect 

op de productie van stresshormonen. Je ziet dat muziek wonderen kan doen en je 

hersenen kan stimuleren. Je kunt er zelfs fit en gelukkig van worden! Aldus de 

woorden van Eric Scherder die er een boek over geschreven heeft met de titel 

‘Singing in de Brain’.                                                                                                   

Na het lezen van dit stuk voel ik me goed. Waarom? Omdat we samen deel uit 

mogen maken van De Molenzangers! 

Activiteitencommissie. 

Samen met Ben, Lia, Corry en Marianne komt nu ook Sjan van der Velden de 

activiteitencommissie versterken. Dat wil zeggen dat ook deze commissie weer 

‘compleet’ is.  

Gezelligheidsdag. 

Voorheen werd er altijd een dag gehouden met een feestelijk tintje vanwege de 

afsluiting van het seizoen. Omdat het boekjaar nu van 1 januari t/m 31 december 

loopt, is e.e.a. hierin veranderd. Afsluiting van het seizoen is verleden tijd en er is 

plaats gemaakt voor een “gezelligheidsdag”! Om de meeste kans te hebben op 

goed weer is de datum 19 augustus 2017 geprikt. Dit is één week voordat we de 

draad weer op gaan pakken na de vakantie. Wat er ons die dag te wachten staat is 

nog een verrassing.  Noteer deze datum vast in jullie agenda! 

Posters Korenfestival. 

Zoals jullie afgelopen repetitie al hebben gezien in het klein, zijn er nu grote posters 

van het korenfestival gedrukt. Frans brengt ze 4 mei mee naar de repetitie om uit te 



delen met daarbij de vraag om deze voor de raam te hangen of indien dit thuis niet 

mogelijk is, op een goed zichtbare plaats.  

Repetitie 4 mei. 

Omdat het deze dag dodenherdenking is, vinden wij als bestuur het wel zo netjes om 

om 20.00 uur een minuut stilte te houden. We vragen jullie begrip hiervoor. 

Facebook. 

Er is een pagina aangemaakt op facebook van De Molenzangers. Degene die daar 

interesse in hebben kunnen vrienden worden door deze pagina te liken. Weet je niet 

hoe dat moet, kun je met je vraag bij Frans terecht! Leuk om De Molenzangers via 

facebook te volgen. 

Vrijwilligers. 

Voor ons korenfestival zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Willen jullie 

nogmaals familie, vrienden of kennissen vragen of zij ons willen helpen? Graag 

aanmelden bij Frans.   

 

Geplande optredens:  

03-06-2017 

Kerkhovense molen Oisterwijk  

Aanvang 14.00 uur 

 

02-07-2017 

Korenfestival Oisterwijk 

Van 11.00- tot 17.30 uur. 

13-09-2017 

Ziekendag Johannesparochie Waterhoef. 

Aanvang 14.00 uur tot 15.20 uur 

 

Week 3 2018 

Seniorenexpo Veldhoven di-do-vrij-of za. (is nog in behandeling)  

 


