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In deze nieuwsbrief:
1. Evaluatie “Lichtstad Brass” 4 november in ‘Hofdael’ Geldrop.
2. Optreden 15 april.
3. 10-jarig bestaan.
4. Nieuwe locatie.
5. Vrienden van Ankoor.
6. Gezocht…
7. Rabobank Peelland Zuid Clubkas Campagne.
Beste leden en Vrienden van Ankoor.
Voor u ligt de 1e nieuwsbrief van 2018.
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Evaluatie optreden met “Philips Brass” op 4 november in ‘Hofdael’ te Geldrop.
Op zaterdag 4 november traden zanggroep Ankoor en de Lichtstad Brass zowel afwisselend als
gezamenlijk voor u op in Hofdael te Geldrop.
Het was een drukbezochte, gezellige en swingende avond waar zowel het publiek als het
deelnemende koor en Brassband erg van hebben genoten. Het was voor herhaling vatbaar!
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Optreden Strabrechtse Hoeve 15 april.
Op zondagmiddag 15 april geeft zanggroep Ankoor een middagconcert in De Strabrechtse Hoeve.
Deze middag is voor iedereen toegankelijk en is gratis. We treden die middag 2 x op. Eerst van
13.30-14.15 uur en vervolgens van 15.00-15.45 uur. Het is een buitenoptreden tenzij het slecht
weer is, dan gaan we naar binnen. Dit is afhankelijk van de organisatie. Tevens is er een markt met
streekproducten en kunst. Deze markt begint om 12.00 uur en is om 17.00 uur afgelopen. Dat zijn
redenen genoeg om weer eens naar een fijn concert van Ankoor te komen! En om gezellig een
drankje te nuttigen op het mooie terras van De Strabrechtse Hoeve. Aansluitend hebben de leden
samen met hun aanhang onze feestavond op dezelfde locatie.
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10-jarig bestaan.
In maart 2018 bestaat zanggroep Ankoor 10 jaar. Er zijn dit jubileumjaar in ieder geval 2
optredens. Buiten 15 april hebben we op 16 december een Kerstoptreden in het Klok en
Peelmuseum in Asten. Verdere informatie hierover volgt na de zomervakantie. Het
jubileumconcert staat gepland voor maart 2019. Verdere informatie zal ook hier voor volgen.
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Nieuwe locatie.
Met ingang van 2018 zijn wij onze repetities begonnen op een nieuwe locatie.
Bij de fam. Schut op Luchen hebben wij een nieuwe ruimte gevonden.
Het bestuur heeft daar alles aangepakt en aan gedaan om
het gezellig en eigen te maken en dat is zeker gelukt!
Alles wat we willen is aanwezig voor een goede
repetitie en een gezellig samenzijn achteraf. We zijn de familie Schut erg dankbaar
voor deze kans!
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Vrienden van Ankoor.
We hebben de afgelopen maanden weer enkele nieuwe Vrienden mogen verwelkomen. Wij zijn
de Vrienden van Ankoor dankbaar voor hun geldelijke steun. Heel hartelijk dank hiervoor. Mede
hierdoor kunnen wij onze optredens goed verzorgen en we hopen dat u daarvan zult blijven
genieten!
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Gezocht.
Bij zanggroep Ankoor is nog plaats voor enkele bassen en tenoren. Kent of bent u iemand die het
leuk vindt om te zingen en dat ook wel kan? Die het leuk zou vinden om elke donderdagavond
van 20.00 tot 22.00 uur te repeteren om super leuke nummers onder de knie te krijgen? En
daarna aan de bar gezellig een borreltje (of iets anders) te drinken? Dan bent u degene die we van
harte welkom heten op Luchen 7, in Mierlo. Neem vooraf even contact op met Helma Verhallen;
tel 06 46067462 of met Irma van Vlerken; tel 06 15688471. Zegt het voort!!
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Rabobank Peelland Zuid Clubkas Campagne.
De Clubkas Campagne van 2018 gaat begin april weer van start!
Van 5 tot 30 april kunt u uw stem weer uitbrengen. De Berichtgeving hierover volgt nog.
Moedig iedereen aan voor zoveel mogelijk stemmen!
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