
 

 

Nieuwsbief de Molenzangers d.d. 22-06-2019 

 

Beste Molenzangers,  

Hier weer een nieuwe nieuwsbrief. 
 
Voor wie het nog niet gehoord heeft op onze repetitie van afgelopen donderdag.  Onze voorzitter is 

uit Singapore teruggekomen met hartklachten. Na een katheterisatie is er uitgekomen dat er een 

vernauwing zit op een moeilijk toegankelijke plek.  Besloten was nu om hem vrijdag in het St. 

Antonius ziekenhuis in  Nieuwegein te opereren. Inmiddels is dit gedaan en alles is gelukkig goed 

gegaan. Na een nachtje op de IC is hij vandaag weer teruggegaan naar de verpleegafdeling.  Als alles 

goed gaat mag hij dag 6 of 7 na de ingreep naar huis.  Daarna volgt er nog een programma van 6 

weken. Wij wensen hem heel veel sterkte  en hopen dat hij weer voorspoedig herstelt. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld zou onze voorzitter nog een gesprek hebben met Wil Sterks. 

Dit heeft hij inmiddels gehad, waarbij Wil Sterks heeft aangegeven dat wij als het nodig is altijd een 

beroep op hem kunnen doen. 

Helaas heeft Riet Groenland  toch besloten om ons te verlaten. 

Verder hebben wij ons weer aangemeld voor de RaboClubSupport 2019, dit om extra geld in 

het laatje te krijgen. Zodra hier meer over bekend is delen wij dat jullie mede.  

Optredens: 

En dan is het weer bijna tijd voor ons eigen korenfestival op 7 juli a.s. 
Nadere informatie hierover volgt nog. 
 
Voor het kooruitje op 24 augustus hebben zich al 39 leden opgegeven. Van 5 leden hebben 
zij nog niets gehoord. 
  
Zondag 1 september gaan wij weer deelnemen aan der Liedertafel Santé in Oirschot 
 
Vrijdag 27 september zijn wij 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. 
 
 
Ziekenhuisopnames: 
 
Jet Looykens heeft zich laten afgelopen maandag opnieuw laten opereren aan haar andere 
heup. Gelukkig is ook dit weer goed gegaan en moet ook Jet de komende periode 
revalideren. Wij wensen Jet heel veel sterkte met het herstellen hiervan. 
 


