
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers d.d. 12-04-2019 

 

Beste Molenzangers,  

Helaas is het er door mijn verhuizing/ verbouwing niet van gekomen om een nieuwsbrief te 
schrijven, maar hier is er dan eindelijk weer een. 
 
Zoals jullie waarschijnlijk al is opgevallen hebben wij onze accordeonist Wil Sterks al 

verschillende keren gemist op de repetitie. 

Wil heeft op 23 februari besloten om te stoppen als muzikant bij de Molenzangers met als 

reden dat het hem allemaal te veel werd om te spelen bij 3 koren. Met Wil zijn door Marion 

en Frans nog enkele gesprekken gevoerd, maar die hebben Wil niet op andere gedachten 

kunnen brengen. 

Er wordt door Philip nog contact gezocht met Wil om bij hem op de koffie te gaan voor een 

praatje, tevens hem te bedanken voor de inspanningen die hij als muzikant heeft gedaan bij 

de Molenzangers. 

Wij wensen Wil veel muzikaal plezier bij zijn andere koren. 

Optredens: 

Wij hadden ons ingeschreven voor het Festival van het Nederlandse Lied in Uden op 28 april, 

maar helaas kon dit niet doorgaan, de organisatie kon het financieel niet rond krijgen iv.m. 

uitblijven gemeentelijke subsidies. Voor 2020 worden wij weer uitgenodigd. 

Wel zijn er voor de komende periode een aantal optredens gepland te weten: 
 
Vrijdagavond 26 april “Oisterwijk in koor” Hier worden een aantal meezingliedjes door ons 
begeleid op het Lindeplein en begint om 20.00 uur. Wij zingen in blok 1 tot plm. 20.45 uur  
 
Van de activiteitencommissie kwam de vraag om 24 augustus alvast vrij te houden i.v.m. het 
kooruitje. 
  
Zondag 1 september gaan wij weer deelnemen aan der Liedertafel Santé in Oirschot 
 



N.a.v. brieven die Els Kepers heeft verzonden aan verschillende zorgcentra worden wij 27 of 
28 september uitgenodigd om te komen zingen bij Stichting Amaliazorg Catharinenberg, 
Poirtersstraat 3  in Oisterwijk. 
 
13 oktober gaan wij zingen bij verpleeghuis Park Stanislaus, Kloosterdreef 3 in Moergestel 
 
20 oktober korenmiddag met Jeremidade en Agge mar weg bent in den Boogaard in 
Moergestel. 
 
26 februari 2020 de woensdag na carnaval zijn wij uitgenodigd bij Servicecentrum het Laar,  
Generaal Winkelmanstraat 175 in Tilburg voor een uitzingmiddag voor onze bewoners. 
 
Noteer de data al maar vast in je agenda, zodat je erbij kunt zijn! 
 
Ziekenhuisopnames: 
 
Peter van Dijk is herstellende van een nieuwe heup. 
 
Peter Smolders gaat revalideren na zijn val. 
 
Marianne de Kivit is herstellende van een operatie die zij is ondergaan.  
 
Jet Looykens heeft zich laten opereren aan haar heup. Het is haar 100 % meegevallen.  Als zij 
van deze heup genezen is dan is de andere heup aan de beurt. 
 
Wij wensen allen een voorspoedig herstel. 
 
Bijgevoegd ook nog een keer de regels voor koffie/ bardienst.  
  
 


