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Jaargang 10, Nummer 1, februari 2019
In deze nieuwsbrief:
1. Evaluatie optreden 17 november 2018 in de Sonnerie in Son.
2. Worstenbroodactie.
3. Optreden 10 jarig bestaan.
4. Gezocht…

Beste leden en Vrienden van Ankoor.
Voor u ligt de 1e nieuwsbrief van 2019.
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Evaluatie optreden 17 november 2018 in ‘De Sonnerie’ in Son.
Op 17 november 2018 hebben we samen met Het Son’s Musical en Operette koor een mooi
optreden neergezet in de Sonnerie in Son. Het was een hele geslaagde avond waar wij met een
prettig gevoel op terugkijken. Het enthousiasme van het publiek voor Ankoor was hoorbaar en
merkbaar en dat voelde goed! Ook het Son’s koor, dat tevens hun beste beentje voorzette, stak
hun enthousiasme voor ons niet onder stoelen of banken. Een geslaagd optreden dus!
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Worstenbroodactie.
Ook in 2018 was de worstenbrood actie weer zeer geslaagd. Onder leiding van meesterbakker
Guus van Gogh hebben enkele leden samen met Guus 2 dagen staan zwoegen om al die
worstenbroodjes weer perfect af te leveren. En de reacties waren weer zeer lovend! Met dank aan
iedereen die ze gekocht heeft. Hopelijk smaakten ze weer heerlijk!

3

4

Optreden 10-jarig bestaan: TIJD VOOR MUZIEK
Op zaterdag 23 en zondag 24 maart 2019 vinden onze jubileum optredens plaats in MFA ’t Loesje
in Mierlo.
Wij: koor, combo, alle commissies en vrijwilligers werken er met zijn allen hard aan om voor het
publiek 2 mooie, spetterende en gevarieerde optredens neer te zetten. Als muzikaal intermezzo
komen De Briljantjes het publiek vermaken. Deze 4 dames weten als geen ander de zaal op zijn
kop te zetten. En misschien zijn er nog wel meer verrassingen….als u eens echt wilt genieten, laat
deze optredens dan niet aan u voorbij gaan!
Op zaterdag 23 maart is de aanvang om 20.00 uur.
Op zondag 24 maart is de aanvang om 14.00 uur.
De kaartjes kosten € 10.- per stuk.
Locatie: MFA ‘Loesje; Vesperstraat 51; 5731 GR Mierlo.
Kaartjes bestellen kan via info@ankoor.nl, maar ook via de contactpagina van de website
www.Ankoor.nl. en bij Irma van Vlerken, tel: 06 15688471. Natuurlijk kunt u ook via de leden
kaartjes bestellen.

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.
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