
NIEUWSBERICHTJE VAN DE VOORZITTER. 

Beste Molenzangers, 

Toen ik medio Mei naar Singapore vertrok kon ik in de verste verte niet zien aankomen dat ik 
er met hart klachten van terug zou komen. Zoals jullie nu allemaal wel weten ben ik 
inmiddels geopereerd en gerevalideerd. Ben ik weer de oude? Nee nog niet helemaal. Dat 
komt ook wel denk ik dat aandoeningen aan het hart een grotere impact hebben dan 
andere. Ook de bijwerkingen van een specifiek medicijn maken het lastig. Ook gaan mijn 
gedachten over het drukke leven wat ik heb. Wat natuurlijk ook deels in Arnhem ligt. Zo 
moet ik soms speciaal uit Arnhem komen voor de bestuursvergadering. Zelfs de 
aanwezigheid bij het jaarlijkse uitje kreeg ik door een jubileum van een goede vriend niet 
voor elkaar. Ik moest in Amsterdam zijn jl. zaterdag. Het is niet anders. Ik ben er wel haast 
van overtuigd dat sommige van u de wenkbrauwen hierbij fronsen. Er mag meer verwacht 
worden van onze voorzitter zal zo hier en daar opkomen. In het najaar hebben we weer de 
ALV, dat is een mooie gelegenheid dat eens te bespreken met elkaar. 

Door mijn lange afwezigheid is veel inmiddels Mostert na de maaltijd. Maar toch wil ik het 
even benoemen. Jullie hebben weer een prachtig en goed geslaagd korenfestival neergezet. 
Dat verdiend van mijn kant een groot compliment. Ook hebben jullie aanwezig moeten zijn 
bij de uitvaart van Toontje Groenland en Joke de Bakker. Er zijn gezellige repetities geweest. 
Evaluatie vergadering korenfestival. Er zijn nieuwe leden verwelkomt. En dan vergeet ik 
misschien nog gebeurtenissen. Binnenkort weer liederentafel Oirschot! 

Voor aanstaande repetitie van de 5e september is mijn aanwezigheid daarbij weer heel 
moeilijk. Die donderdag wandel ik met een groep mannen in het Arnhemse, waarvoor ik mij 
heb opgegeven. Daar zal een gezellige nazit bij horen dus zal weer speciaal naar Oisterwijk 
moeten rijden. Dat zijn de dilemma’s. Waar ik na het hartinfarct meer over na denk dan er 
voor. 

Het is een nieuwsbriefje geworden met mijn persoonlijke wel en wee. Neem mij dat vooral 
niet kwalijk. Wil je op mijn stukje reageren doe dat dan gerust. 

Hartelijke groeten en tot zo snel als mogelijk. 

Philip Marsé 
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