
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers d.d. 03-04-2018 

 

Beste allemaal,  

Door alle perikelen van de afgelopen tijd is het er helaas bij ingeschoten om een nieuwsbrief 
uit te laten komen, waardoor ook de verjaardagen van de afgelopen periodes niet vermeld 
zijn, waarvoor mijn excuses. 
 
Van Jet Looijkens kreeg ik de mail, dat zij door privé omstandigheden voorlopig niet kan 
komen zingen.   
 
Van Hennie van Schooten ontving ik onderstaande mail: 
 
Beste Molenzangers, 

Vanaf het begin heb ik met veel plezier deelgenomen aan de koorrepetities van de 

Molenzangers. Steeds onder de bezielende leiding van Marion. Het meezingen deed ik op de 

eerste plaats voor het eigen plezier en ontspanning. Een hele enkele keer was ik bij een 

uitvoering aanwezig. Ik heb er heel veel jaren van genoten. 

De laatste maanden merkte ik bij mezelf, ondanks dat ik me meer ging inzetten, dat er een 

grotere verwijdering ging ontstaan. Het is een verschil in oriëntatie. Om die reden heb ik 

enkele weken geleden al besloten te gaan stoppen, maar pas nadat ik mijn toegezegde acties 

had afgewerkt. Vóór de laatste bijeenkomst heb ik van dit besluit het bestuur al op de hoogte 

gesteld. 

Om het voor iedereen in deze periode niet nog lastiger te maken, heb ik hierover tijdens de 

laatste bijeenkomst niets verteld. Het is voor mij nu een goed moment om afscheid te nemen. 

Ik wil u allen heel hartelijk bedanken voor alles en de plezierige ontmoetingen. 

Ik wens ieder van u persoonlijk het allerbeste toe en De Molenzangers een gezonde toekomst. 

Hartelijke groet, Hennie van Schooten  

 

Wij vinden het jammer, maar respecteren Hennie haar keuze. 



Van Bonny en Anny Strik kreeg ik een mail dat zij toch besloten hebben om hun 

lidmaatschap per omgaande te beëindigingen, wegens omstandigheden.  

 

Zij willen iedereen alsnog bedanken voor het samen zingen en in het bijzonder Marion . 

Ik heb van hun begrepen dat zij op donderdag geregeld gaan oppassen in Wageningen. 

 

Hier dan toch weer de verjaardagen voor de komende periode: 

17 april Jack Schets 

4 mei Hanny de Koning  

9 mei Will Sterks 

12 mei Hanny de Laat 

16 mei Corrie Diepens 

16 mei Marianne de Kivit 

25 mei Marij Merkelbach 

27 mei Annelies Bisselink 

28 mei Carla van Dijk 

 

 

Geplande optredens: 

 

Op 27-05-2018 was er het Korenfestival in Oss waar wij voor ingeschreven hadden. 

Helaas zijn wij hier uitgeloot en gaat dit voor ons dus niet door.  

 

26-04-2018 Koningsavond van 19.00 tot 23.00 uur meezingavond. 

 

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

voor De Molenzangers!) 

 


