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Beste allemaal,  

Nog enkele weken ……….en dan is het zover;  “ons korenfestival”! De laatste puntjes 

worden op de i gezet. Podia ’s zijn besteld evenals koffiecontainers, 

verkeersregelaars, borden voor de koren, en nog véél meer. De flyers zijn gedrukt 

evenals de posters en binnenkort zijn ook de programmaboekjes klaar. 

Lunchpakketjes zijn geregeld en dan heb ik het nog niet over de uitnodigingen naar 

de koren en natuurlijk zorgen voor de financiën bij sponsoren……….. het is niet niks! 

Daarom wil ik het organisatiecomité en zeker Frans nu alvast in het zonnetje zetten! 

Zij hebben er voor gezorgd dat we straks trot kunnen zijn op De Molenzangers dat 

we dit voor elkaar hebben gekregen!! Nu de zon nog bestellen………. 

Vrijwilligers gevraagd. 

Frans komt nog steeds 6 vrijwilligers tekort om koren te begeleiden op2 juli bij het 

korenfestival. Willen jullie a.u.b. vragen of er iemand in jullie familie of kennissenkring 

deze taak op zich wil nemen?  Verder zijn er nog 5 personen nodig om op 2 juli          

s ’morgens koffie/thee te schenken, en voor de registratie en uitgifte van de 

lunchpakketten. Wie biedt zich aan??? 

Sponsering De Molenzangers. 

Matteo heeft toegezegd, dat er naast het Raadhuis tijdens het korenfestival een 

ijscokar komt te staan. De opbrengst min de inkoop komt geheel ten goede aan De 

Molenzangers. Dus…………ijsjes kopen bij de ijscokar van Matteo!! € 1,00 per 

bolletje. Dank Matteo voor dit mooie initiatief!! 

Koffie/ thee corvee dienst. 

Voor degene die aan de beurt zijn om koffie en thee te verzorgen en niet weten hoe 

dit in de Tovervogel geregeld is, kunnen de repetitie vooraf aan de corvee dienst 

contact opnemen met Anne-Marie. Zij kan dan op haar gemak alles uitleggen. Als dit 

om 19.15 uur nog moet gebeuren is het te laat voor de aanvang van de repetitie. 

Graag hier rekening mee houden! 

 

 



Kerstrepertoire. 

Het bestuur heeft samen met Marion besloten om vanaf oktober te beginnen met 

instuderen van 2 nieuwe kerstliedjes en het repertoire van vorig jaar ‘op te poetsen’.  

Nieuwe optredens. 

Er zijn weer nieuwe optredens bij gekomen en wel 28 september bij de inloop met 

een (klein) gedeelte van ons koor. Tonny zal dit tijdens de repetitie van 15 juni 

inventariseren. 

Ook gaan we weer een gezamenlijk optreden verzorgen samen met Jeremiade en 

Agge-mar-weg-bent in Den Boogaard net als enkele jaren geleden. 

Vakantieperiode. 

Omdat er al vele leden tussentijds al met vakantie gaan en het onmogelijk is om 

iedereen persoonlijk aan te spreken………… bij deze wenst het bestuur iedereen 

alvast een fijne vakantie! Geniet van de natuur, de rust en van gezelschap en kom 

veilig weer terug! 

Geplande optredens:  

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 

 

16-09-2017 

Optreden kiosk centrum Oisterwijk. 

Aanvang 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur 

 

28-09-2017 

(kleine afvaardiging) Inloop. Open huis. 

Aanvang ongeveer vanaf 14.00 ( tijd nog onder voorbehoud) 



 

29-10-2017 

Optreden 3 koren in Den Boogaard te Moergestel 

Aanvang 13.30 uur tot ongeveer 17.00 uur. (tijd nog onder voorbehoud)  

 

Week 3 2018 

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

 


