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Nieuwsbief de Molenzangers.      12-11-2017 
 
Beste allemaal,  
 
Na wat vervelende perikelen binnen ons ons koor, met als gevolg het aftreden van 
onze secretaris, zijn wij weer in rustiger vaarwater terecht gekomen. 
Wij willen Tonny namens deze weg nog heel hartelijk bedanken voor het goede werk 
en alle inspanningen die zij gedaan heeft voor ons koor. 
 
Nieuwe voorzitter en tijdelijke secretaris. 
 
Op 19 oktober is er een extra ingelaste ledenvergadering gehouden, met als doel om 
te stemmen voor onze nieuwe kandidaat voorzitter Dhr. Philip Marsé. Er waren 45 
koorleden aanwezig. 36 leden hebben voor gestemd, 3 leden tegen en er waren 6 
onthoudingen. Waarmee Philip is aangesteld als bestuurslid en daarna door Frans 
namens het gehele bestuur benoemd wordt als voorzitter van de Molenzangers. 
Philip wil ook met ons mee gaan zingen. Wij heten Philip van harte welkom binnen 
ons koor en wensen ze hem heel veel succes met het voorzitterschap. 
Het secretariaat wordt tijdelijk waargenomen door Bini van Baal. 
  
Optreden Den Boogaard 

Zondag 29 oktober hebben wij samen met Agge Mar Weg Bent en Jeremiade een 

optreden verzorgd in Den Boogaard in Moergestel. Het was er gezellig druk en de 

sfeer was prima. 

Hart voor je club. Afgelopen vrijdagavond zijn Frans en Bini naar de uitreiking van 

de actie Hart voor uw club van de RABO bank geweest in Hilvarenbeek.    

 

                                   

De Molenzangers hebben in totaal 71 stemmen gekregen, dat het mooie bedrag van 

€ 471,44 opgeleverd heeft. Per stem was een bedrag beschikbaar van € 6,64. Jullie 

zien dat het zeker de moeite waard is om lid te worden/ zijn van de Rabo bank en 

ook zeker van het stemrecht gebruik te maken!  

Hartelijk dank aan iedereen die op de Molenzangers een stem uit heeft gebracht! 
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Nieuw te oefenen liedjes. 

Op de website staan weer 2 nieuw te oefenen liedjes. Het zijn de liedjes 5 en 18 te 

weten:  

liedje 5: Hoog daar aan de hemel staat een gouden ster en 

liedje 18: Hoog aan de hemel. 

Indien mogelijk hier graag even goed naar luisteren, zodat wij deze liedjes op de 

repetitie en bij onze kerstoptredens goed kunnen zingen. 

Geplande optredens: 
 
Kerstmarkt Prisma Biezenmortel. 
 
Op zondag 10 december gaan wij samen met nog een paar andere koren optreden 

op de kerstmarkt van Prisma. Wij gaan dan ons kerstrepertoire zingen en er voor die 

mensen een leuke middag van maken. De aanvang is om 13.00 uur en het duurt tot 

ongeveer 18.00 uur. Onze optredens zijn om 13.00 uur, om 14.00 uur en om 15.00 

uur. Nodig familie, vrienden en kennissen gerust uit ! Nadere informatie over de te 

zingen liedjes ontvangen jullie nog via de mail. 

Op donderdag 14 december houden we weer onze ‘eigen’ kerstviering met onze 
sponsoren en vriendjes en vriendinnetjes. 
 
Op vrijdag 15 december gaan wij van 19.00 tot 22.00 uur optreden tijdens 
Winterglow in het centrum van Oisterwijk. 
 
Nog ver weg maar van de Parelmuzikanten hebben wij een uitnodiging gehad voor 
een gezamenlijk (herfst) concert op zondag 25 november 2018 te verzorgen in Den 
Boogaard 
 
 


