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Jaargang 10, Nummer 2, juni 2019
Beste leden en Vrienden van Ankoor,
Hierbij sturen wij u de 2de nieuwsbrief van 2019.
In deze nieuwsbrief:
1. Evaluatie jubileumoptreden 23 en 24 maart 2019
2. Optreden Van Doorne Kiosk Eindhoven
3. Bestuurswisseling
4. Rabobank Clubkas Campagne
5. Geplande optredens
6. Gezocht…
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Evaluatie 10 jarig bestaan: “Tijd voor Muziek”, 23 en 24 maart 2019 in ‘t Loesje

Met veel plezier kijken wij terug op ons
jubileumoptreden. Vooraf en tijdens de concerten is er
heel wat werk verricht. De kaartverkoop verliep
uitstekend en het was dan ook heel erg fijn om zoveel
familie, vrienden, bekenden en fans van Ankoor te zien
in het prachtig aangeklede Loesje. Het programma, in
samenwerking met De Briljantjes, was zaterdag erg
vol. Gelukkig hebben we dat voor zondag nog bij
kunnen stellen. De reacties na ons optreden waren
zeer positief.
Via deze nieuwsbrief willen wij graag alle vrijwilligers
bedanken die bereid zijn geweest om, geheel
belangenloos, ons optreden tot een succes te maken.

Blad 2
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Optreden Van Doorne Muziekkiosk Eindhoven

Op moederdag, 12 mei, verzorgden wij een buitenoptreden in de Van Doorne Muziekkiosk in
Eindhoven. Bij aanvang was er een handjevol toehoorders, maar gaandeweg het optreden werd het
steeds drukker. Het publiek was enthousiast en wij genoten van de prima akoestiek, de zon en het
heerlijke moment van samen mooie muziek maken.
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Bestuurswisseling

Tijdens de ledenvergadering op donderdag 4 april jl. heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden.
Helma Verhallen is na vele jaren van tomeloze energie en inzet afgetreden als voorzitter. Haar plaats
wordt ingenomen door Wilma Nolden. Zij werd door de leden unaniem gekozen als voorzitter. Helma
wordt door alle leden en het bestuur bedankt voor haar inzet.
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Rabobank Clubkas Campagne

Ook dit jaar ontvingen wij van de Rabobank weer een mooi bedrag,
namelijk € 287,78 , voor onze clubkas. Wij danken de Rabobank voor dit
geweldige initiatief en iedereen die op ons gestemd heeft.
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Geplande optredens

Op 5 april 2020 gaan wij optreden bij mannenzanggroep Bon Apart in Beringe.
We hopen het komend jaar nog meer optredens te kunnen doen!
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Gezocht…

Bij onze zanggroep is nog plaats voor enkele mannenstemmen, vooral tenoren. Kent of bent u iemand
die het leuk vindt om te zingen en dat ook wel kan? Kom dan vrijblijvend een repetitie-avond
bijwonen! Wij repeteren elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Ons repertoire is heel divers,
voornamelijk soft pop. Na de repetitie is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn, onder het genot
van een drankje (en soms een hapje). U bent van harte welkom op Luchen 7, in Mierlo! Neem vooraf
even contact op met Helma Verhallen (06 46067462) of Hannie van Gogh (06 14559046).
Zie voor meer informatie ook onze website www.ankoor.nl en onze facebookpagina!
Wij hebben vakantie vanaf 21 juni en gaan weer repeteren op donderdag 8 augustus!
Fijne vakantie allemaal!!
Namens de PR groep:
Agnes Havekes
Sylvia Lenders
Helma Verhallen

