
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers d.d. 19-01-2018 

 

Beste allemaal,  

 

Zaterdag 13 januari hebben wij een optreden verzorgd voor Ans en Huub Groenland 

voor hun 50-jarig Huwelijk. 

Hieronder volgt de bedank mail van Ans en Huub: 

Lieve Molenzangers, 
 
Dank jullie wel voor het optreden op onze gouden bruiloft! 
Wij hebben er enorm van genoten en jullie waren met zovelen! Prachtig om te zien! 
Onze dank gaat ook uit naar onze accordeonist, super gedaan, chapeau!! 
 
Ook bedanken wij het bestuur voor het prachtige boeket bloemen, het blijft iedere dag 
genieten. 
 
Nogmaals, DANK JULLIE WEL!! 
Ans en Huub. 
 
 
Muziekstandaards 
 
Bij onze repetitieavond van 18-01-2018 waren er maar 16 van de 23 standaards 

aanwezig. Deze standaards zijn in het beheer van diverse leden gegeven. Dit 

betekende dat een groot aantal leden hun mappen zelf vast moesten houden, ook de 

mensen die geen standaard hebben waren hiervan de dupe. 

Het verzoek aan de leden is dan ook, om er voor te zorgen dat de standaards tijdens 

de repetitieavonden aanwezig zijn, en indien iemand verhinderd is, ze mee te geven  

aan iemand van het koor die in de buurt woont.  

 

 
 



Verjaardagen. 
 
Zoals in de nieuwsbrief van 22-11-2017 vermeld zijn wij vanaf 1 januari 2018 gestopt  
met het sturen van verjaardagskaarten en het afroepen van verjaardagen tijdens de 
repetities. 
Wij hadden al aangegeven dat wij dit in de nieuwsbrieven gaan vermelden, wanneer 
er jarigen zijn in die periode dat de nieuwsbrief verschijnt. De koorleden kunnen dan 
zelf beoordelen of zij persoonlijk een kaartje willen sturen of desbetreffende persoon 
willen bellen. 
 
Hier volgen dan de jarigen tot aan de volgende nieuwsbrief: 
 
Diny Michiels   14 januari 
Toos Grielen   20 januari 
Elly Bressers   21 januari 
Peter van der Velden 26 januari 
Martien Bergman  26 januari 
Nicie Bergman    9 februari 
Jet Looijkes   13 februari 
Joke Valks   14 februari 
Peter van Dijk  27 februari 
 
 
Vacature in bestuur. 

In de nieuwsbrief van 12-11-2017 heb ik (Bini) aangegeven dat ik tijdelijk het 

secretariaat heb overgenomen. Deze functie staat dus nog steeds open. Wij zoeken 

dan ook dringend naar een nieuwe secretaris. Kijk allemaal eens goed om je heen of 

je een goede secretaris voor ons koor kunt vinden. 

Gegadigden kunnen zich schriftelijk melden bij het secretariaat.  

 

Jaarvergadering: 

De jaarvergadering van De Molenzangers wordt gehouden op 8 februari 2018. De 

officiële uitnodiging komt nog, maar noteer deze datum alvast in jullie agenda. 

 

Korenfestival zondag 1 juli 2018 

Ons ‘eigen’ korenfestival wat gehouden gaat worden op zondag 1 juli begint al vorm 

te krijgen. Zet het allemaal alvast in je agenda en houd die dag vrij. 

De festivalcommissie heeft op de dag van het korenfestival een groot aantal 

vrijwilligers nodig om ’s-morgens mee te helpen met opbouw, uitdelen 

lunchpakketten en het schenken van koffie/  thee. Leden welke bereid zijn om mee te 



helpen kunnen dit aangeven door een mailtje te sturen naar 

festival@demolenzangers.nl 

 
Geplande optredens: 

 

27-05-2018 Korenfestival Oss  

 

01-07-2018 Eigen korenfestival centrum Oisterwijk (graag deze datum reserveren 

voor De Molenzangers!) 

 

mailto:festival@demolenzangers.nl

