
 

Nieuwsbief de Molenzangers nummer 87.      03-08-2017 

Beste allemaal,  

Het is vakantietijd, maar bestuurlijk ‘draait’ het verenigingsleven door, vandaar nu 

ook een nieuwsbrief na weer een bestuursvergadering. Met veel plezier en 

voldoening heeft het bestuur geëvalueerd samen met het festival comité. We kunnen 

niets anders dan concluderen dat het een zéér geslaagd festival is geweest. De vele 

complimenten die mondeling of via de mail binnen zijn gekomen liegen er niet om. 

Vele koren vinden het voor herhaling vatbaar. Daarom is besloten om volgend jaar 

een tweede editie te organiseren en wel op 1 juli 2018. Het bestuur en het festival 

comité hoopt dan weer op evenveel enthousiasme van de koorleden en de vele 

vrijwilligers die ook dan weer nodig zijn! 

Website. 

Neem eens een kijkje op onze mooie website www.demolenzangers.nl . Er staan 

mooie verslagen bij het ‘laatste nieuws’ over onze optredens en vele foto’s op die 

ook zeker de moeite waard zijn om gezien te worden! Een reactie achter laten is een 

mogelijkheid of een reactie plaatsen in het ‘gastenboek’ is leuk voor iedereen om te 

lezen!  

Optreden kiosk. 

Het optreden op de kiosk dat gepland stond op 16 september 2017 gaat niet door.   

In 2018 ondernemen we een nieuwe poging! 

Hart voor uw club. 

Ook dit jaar hebben De Molenzangers weer ingeschreven voor de actie Hart voor uw 
club van de Rabobank die weer € 250.000,- beschikbaar stelt aan verenigingen en 
stichtingen. Leden van de bank bepalen met hun stem op de deelnemende clubs 
hoeveel geld de club krijgt. Hoe meer stemmen; hoe meer geld. Het is daarom 
belangrijk om lid te zijn van de Rabobank. Hiervoor kun je je kosteloos inschrijven via 
de website van de Rabobank of aan het kantoor in de Verwielstraat. Als je lid bent 
krijg je de mogelijkheid om te stemmen tussen 2 en 17 oktober 2018. Tijdens de 
slotavond op 10 november 2017 horen deelnemende clubs welk bedrag ze 
ontvangen. Hoe meer stemmen; hoe groter het bedrag! Als alle leden bij vader, 
moeder, opa, oma, broer, zus, oom, tante, neef, nicht, vrienden en kennissen 
informeren of ze lid zijn van Rabobank Hart van Brabant, en vragen of ze onze 
verenigingwillen te steunen, levert dat voor onze vereniging meer punten (Euro’s) op. 
 

 

http://www.demolenzangers.nl/


Corvee-rooster 

Er wordt op dit moment gewerkt aan het corvee-rooster. Zodra dit klaar is wordt het 

per mail aan de leden verstuurd. 

Optreden 29 oktober 

Er staat, zoals bekend weer een gezellige middag gepland in Den Boogaard samen 

met het koor Agge mar weg bent, Jeremiade en De Molenzangers. We treden 2x 25 

minuten op met halfweg een pauze. We worden ontvangen met koffie of thee. We 

gaan er samen een gezellige middag van maken en hopen op een volle zaal. Nodig 

familie, vrienden en kennissen gerust uit! Nadere info ontvangen jullie ongeveer 3 a 4 

weken van te voren via de mail. 

19 augustus. 

Hebben jullie ook zo’n zin in de gezelligheidsdag? We zien elkaar op 19 augustus om 

13.45 uur bij Piet Plezier! Meebrengen: Goeie zin!! 

24 augustus. 

Donderdagavond 24 augustus is weer onze eerste repetitieavond na de 

vakantieperiode.  

Voor wie nog gaat vertrekken; fijne vakantie.                                                          

Voor eenieder die het al achter de rug heeft: koester de mooie herinneringen.            

En voor de thuisblijvers: Oisterwijk is ook mooi! 

 

Geplande optredens:  

13-09-2017 

Ziekendag Johannesparochie Waterhoef. 
Aanvang 14.00 uur tot 15.20 uur 

 

28-09-2017 

(kleine afvaardiging) Inloop. Open huis. 
Aanvang vanaf 13.30 tot 15.30 uur 
 

29-10-2017 

Optreden 3 koren in Den Boogaard te Moergestel 
Aanvang 13.30 uur tot ongeveer 17.00 uur.  
 

Week 3 2018 

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


