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In deze nieuwsbrief:
1. Optreden 17 november in de Sonnerie in Son.
2. Worstenbrood actie.
3. 10-jarig bestaan.
4. Rabobank Peelland Zuid Clubkas Campagne.
5. Evaluatie optreden 15 april in de Strabrechtse Hoeve.
6. Gezocht…

Beste leden en Vrienden van Ankoor.
Voor u ligt de 2e nieuwsbrief van 2018.
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Optreden 17 november in ‘De Sonnerie’ in Son.
Op zaterdag 17 november treedt Zanggroep Ankoor op in samenwerking met het Son’s Musical
en Operette koor. Dit optreden zal plaats vinden in ‘De Sonnerie’ in Son. De aanvang van deze
avond is 20.00 uur. De entree bedraagt 5 euro. Het belooft een gezellige avond te worden waar
beide koren hun beste beentje voor zullen zetten met op het einde een verrassing…wij willen u
dan ook van harte uitnodigen om te komen luisteren!!
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Worstenbroodactie.
Misschien hebt u het al op social media gelezen maar ook dit jaar hebben we weer onze jaarlijkse,
door velen zeer gewaardeerde worstenbroodactie. Bakker Guus van Gogh gaat samen met enkele
leden van Ankoor in november 2 dagen lang bakken…bakken…bakken…zodat we weer kunnen
genieten van de allerlekkerste broodjes van de regio! U kunt bij de leden bestellen. Zegt het
voort!!!
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10-jarig bestaan.
In maart 2018 bestond zanggroep Ankoor 10 jaar. Het jubileumconcert is gepland op 23 en 24
maart 2019. Verdere informatie hierover volgt nog.
Het aangekondigde optreden van 16 december in Klok en Peel te Asten komt te vervallen.
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Rabobank Peelland Zuid Clubkas Campagne.
De opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne was voor Zanggroep Ankoor dit jaar: 317,73
euro. Zanggroep Ankoor bedankt iedereen heel hartelijk die op ons gestemd heeft!!
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Evaluatie optreden 15 april in de Strabrechtse Hoeve.
Op zondagmiddag 15 april hebben we in de tuin van de Strabrechtse Hoeve in Mierlo 2 keer een
optreden gegeven. Dit was een zeer gezellige drukbezochte middag, met steeds wisselende
bezoekers die kwamen luisteren, gezellig iets dronken of even over het marktje liepen. De
weergoden waren ons ook goed gezind zodat het een geslaagd optreden was! Aansluitend
hadden we ons jaarlijkse Ankoor feest. Dat was een heel gezellige en hilarische avond. De leden
hadden hun best gedaan om enkele stukjes ten gehore te brengen. Voor herhaling vatbaar!
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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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