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Beste allemaal,  

Na een zonnige gezelligheidsdag met veel spelplezier en een grote schnitzel en 

h֖ééééél veel frietjes hebben we de eerste repetitie ook alweer achter de rug en geeft 

de kalender september al weer aan. De heide heeft de mooiste kleurenpracht alweer 

achter de rug en met de planning zitten we al weer in 2018.......                              

Het bestuur heeft weer een vergadering achter de rug en dus zoals beloofd volgen 

de nieuwtjes via de nieuwsbrief hun weg weer naar de leden. Bij deze! 

 Nieuwe leden. 

Zoals jullie gezien hebben bij de repetitie zijn er 4 nieuwe leden bij gekomen. Henk 

komt volgende repetitie kijken. We zijn hier erg blij mee en wensen Annie, Bonny, 

Mia, Astrid en Henk een fijne tijd bij ons koor!  Met Jeanny zijn we overeen gekomen 

dat zij stopt als gitarist maar blijft gelukkig fijn met ons mee zingen. 

Seniorenbeurs. 

De Molenzangers hadden ingeschreven voor optredens op de seniorenbeurs in 

Veldhoven. Helaas zijn De Molenzangers niet ingeloot. Er waren 80 gezelschappen 

aangemeld en er is plaats voor 18. We blijven (volgens hen) op de lijst staan zodat 

we misschien een volgende keer aan de beurt kunnen komen. Dit optreden komt dus 

op de planning te vervallen. 

Vacature. 

Zoals jullie zien op de nieuwe kooropstelling die van de week bij jullie in de digitale 

brievenbus is beland zijn er nog enkele plaatsjes vrij bij de alten. De kandidaten 

moeten wel beschikken over een alt-stem, en passen in ons koor. Mochten jullie 

liefhebbers hiervoor hebben, neem dan contact op met het secretariaat. Het bestuur  

draagt zorg voor het vervolg. 

Ook staat er nog steeds een vacature open voor een 5e bestuurslid. Iemand 

interesse? 

Foto. 

Er hebben verschillende leden ons verlaten en er zijn nieuwe leden bij gekomen. 

Daarom willen we tijdens de repetitieavond van 19 oktober weer een nieuwe foto 

maken van ons koor voor op de website en andere gelegenheden. Dit kan deze keer 

‘gewoon’ in de school gebeuren meteen om 19.30 uur. Het is de bedoeling om dan 

allemaal in De Molenzangers outfit te komen en beide shawltjes mee te nemen. 



Misschien is het ook een mogelijkheid om kerstmutsen en rode shawls mee te 

nemen zodat we ook in ‘de kerssfeer’ een foto kunnen maken en kunnen gebruiken 

om onze kerstwensen naar bevriende koren en sponsoren/ Vriendjes te sturen. Als 

we een grijze achtergrond hebben kan Frans er de Kerkhovense  molen ‘achter 

plakken’ of er een sfeervol kerstplaatje van maken.                                                 

Ook worden er van de nieuwe leden foto’s gemaakt voor in het ‘smoelenboek’. Wil jij 

er ook op staan? Noteer dan deze datum in je agenda! 

Hart voor uw club. 

Wat houdt de actie precies in? 

Dit jaar stelt de bank daarvoor wederom maar liefst € 250.000,- beschikbaar. Dit 

bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de projecten die meedoen; de 

stem van ieder lid is dus geld waard! Je mag 2 stemmen op 1 doel uitbrengen. 

Afhankelijk van het totale aantal stemmers kunnen twee stemmen op ons project al 

snel € 25,- euro opbrengen. 

Je moet lid zijn van de Rabobank 

Je hebt een bankrekening bij de Rabobank én je hebt je in het verleden ook 

aangemeld als lid van de bank. Je krijgt dan automatisch een stemkaart met 

stemcode toegestuurd. Ook al woon je in een andere plaats dan het project, als jouw 

bank maar in een van de onderaan genoemde plaatsen gevestigd is. 

Je bent nog geen lid van de Rabobank 

Je hebt een bankrekening bij de Rabobank maar je hebt je in het verleden nog niet 

aangemeld als lid van de bank. Dit kan alsnog. Het heeft geen enkel nadeel, sterker 

nog je krijgt periodiek informatie over jouw regionale Rabobank en je hebt ook zicht 

en indirect inspraak op hoe jouw bank functioneert. Je krijgt na het aanmelden je 

stemkaart thuisgestuurd. Meld je snel aan als Rabobank lid via deze link 

www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?redirect=pa-leden-lid-

worden.klantenservice.ik.wil.lid.worden.van.de.rabobank.formulier-rs 

(Aanmelden kan alleen in de regio waar jouw regionale vestiging van de bank zich 

bevindt, zie onderaan) 

 

Je hebt geen rekening bij de Rabobank of jouw bank bevindt zich niet in de 

bovengenoemde plaatsen? 

Dan kun je in principe niet stemmen. Dat is jammer. Maar misschien zijn er in jouw 

privé-omgeving wel mensen die er bankieren. Of bij jouw vereniging, kaartclub, 

kookclub, sportclub, muziekband, werk enzovoort. Deze mensen kunnen dan wel via 

de actie stemmen op ons. Hebben ze geen stemkaart dan kunnen ze die aanvragen 

bij de Rabobank. Loop er even binnen of bel ze even. 

 

Stemperiode 3 oktober tot en met 17 oktober 2017 

In deze periode kun je stemmen. Breng je stem uit, maximaal 2 per doel, in dit geval 

De Molenzangers. Ook al is het project niet in de plaats waar je woont dan nog kun 

je er op stemmen. 

 

https://stichting-oisterwijk-heartsafe.email-provider.nl/link/i7bylz7zwf/dwikakclut/7fwvvrjrmd/46srhco44m/uicogrwjm5
https://stichting-oisterwijk-heartsafe.email-provider.nl/link/i7bylz7zwf/dwikakclut/7fwvvrjrmd/46srhco44m/uicogrwjm5


Vind je het stemmen moeilijk? 

Stuur dan je stemcode door naar onze secretaris, dan mag zij voor jou stemmen. 

Stuur je stemcode naar secretariaatdemolenzangers@gmail.com  of lever bij Tonny 

je stemkaart met code in. Zo gaat je stem voor ons koor niet verloren. 

 

Alleen samen met jou kunnen we ervoor zorgen de Rabo-actie voor ons tot een 

succes te maken. 

 

Bedankt voor jouw stem! 

 

Het werkgebied van Oisterwijk Heartsafe is Oisterwijk, Moergestel en Heukelom 

Rabobank Hart van Brabant bestaat uit: Oisterwijk, Moergestel, Hilvarenbeek, 

Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Diessen 

De Molenzangers willen vragen aan de leden die stemmen om één stem te geven 

aan Oisterwijk Heartsafe. Deze organisatie vraagt dan aan hun leden om op De 

Molenzangers een stem uit te brengen. Op deze manier kunnen we samen zoveel 

mogelijk stemmen vergaren!  

 

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.  
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