
NIEUWSBERICHT VAN DE VOORZITTER. 

 

Beste Molenzangers, 

Het is dan wel kort voor de Algemene Leden Vergadering maar toch nog een kort berichtje 
mijnerzijds.  

Graag roep ik alle leden op de ALV van donderdag aanstaande bij te wonen. Ieders inbreng is 
belangrijk en verstevigt onze onderlinge band en verstandhouding in de vereniging. Heb je 
iets mede te delen of in te brengen doe dat. Maak gebruik van de mogelijkheid je mening 
naar voren te brengen. 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik jullie aan te sporen zo veel als mogelijk je familie 
vrienden en kennissen uit te nodigen voor ons lente concert aanstaande 26 april. Misschien 
is het een leuk idee dat iemand of enkelen een mooie uitnodiging ontwerpt op de computer 
welke naar alle mail, en facebook contacten door alle leden kan worden verzonden. Maar 
laten we ook denken aan Stichting Oisterwijk Centraal die met vele vrijwilligers heel veel 
Oisterwijkers weten te bereiken. We willen nog wat groeien vooral door jongere aspirant 
leden aan te trekken. Het Lente concert is bij uitstek geschikt om onze vereniging te 
promoten. Het zou zo mooi zijn als enkele leden daar even hun schouders onder zetten. 

Graag roep ik ook iedereen op te reageren op de oproep van Peter van der Velden voor het 
maken van een nieuwe verenigings groepsfoto. De organisatie van de publiciteit voor ons 
korenfestival begint zich warm te draaien om er weer een groot succes van te maken. 

Ook vraag ik graag je aandacht om tijdig en met het maximale aantal personen in te 
schrijven voor de optredens die georganiseerd worden zoals die van de 26e februari ’20 bij ’t 
Laar.  

Na de ALV zal ik mijn koffertje gaan inpakken om met Jannie naar Andalusië te vertrekken. 
Van de 29e februari tot de 30e maart zitten we in het mooie Nerja in de buurt van Malaga. 
Even een maandje er uit. Op het moment dat ik dit schrijf is het er droog en 20 graden. 

We zien elkaar aanstaande donderdag met de ALV. 

Tot dan en vriendelijke groeten. 

Philip Marsé. 

0622450868  

   

 

   


