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In deze nieuwsbrief:
1. Optreden Philips Museum en Hof van Bethanië
2. Worstenbroodactie
3. In memoriam Geert van Lieshout
4. Gezocht…
5. Fijne feestdagen

Beste leden en Vrienden van Ankoor.
Voor u ligt de 3e nieuwsbrief van 2019.

1. Optreden in kerstsfeer bij Philips Museum en Hof van Bethanië
Op maandag 16 december verzorgen wij een kerstoptreden
bij het Philips Museum in Eindhoven. Dit is een besloten optreden
voor de vrijwilligers van het museum. Maar niet getreurd! ……
Op donderdag 19 december a.s. treden we op bij zorgcentrum
Hof van Bethanië in Mierlo. Wij brengen dan een aantal
kerstsongs uit ons kerstrepertoire ten gehore. Ook zingen wij
bekende kerstliederen, waarvoor iedereen van harte uitgenodigd
wordt om deze mee te zingen.
Aanvang van het concert is om 19.00 uur en zal ongeveer tot
20.30 uur duren. U bent van harte welkom! De entree is gratis!

2. Worstenbroodactie
Ook dit jaar worden door een aantal leden, onder leiding van
meesterbakker Guus van Gogh, weer overheerlijke worstenbroodjes
gebakken. We hebben intussen al veel broodjes verkocht. Eind november
zullen deze uitgeleverd worden. We wensen u alvast smakelijk eten!

3. In memoriam Geert van Lieshout
Op 17 oktober jl. hebben we helaas afscheid moeten nemen van Geert van Lieshout. Geert was vanaf
het eerste uur een trouwe vriend van Ankoor. We zullen hem enorm missen en wensen Meta en
familie heel veel sterkte met dit verlies.
4. Gezocht
Bij onze zanggroep is nog plaats voor nieuwe leden, voornamelijk bassen en tenoren. Kent of bent u
iemand die het leuk vindt om te zingen? Kom dan vrijblijvend een keer kijken bij een repetitie op
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur op Luchen 7 in Mierlo. Aansluitend is er gelegenheid om
onder het genot van een drankje, gezellig na te praten. U bent van harte welkom! Neem vooraf even
contact op met Helma Verhallen, tel. 06 46067462 of Hannie van Gogh, tel. 06 14559046. U kunt ook
een e-mail sturen naar info@ankoor.nl. Meer informatie vindt u op onze website www.ankoor.nl.
5. Fijne feestdagen
Tot slot willen we alle mensen bedanken die, op welke wijze dan ook, hebben bijgedragen aan een
succesvol koor-jaar! Bijzondere herinneringen zijn gemaakt en voor het komend jaar hopen we dat we
weer mooie optredens mogen verzorgen. Eén daarvan staat al gepland op zondag 5 april 2020 bij
mannenkoor Bon Apart in Beringen (Limburg).
We wensen iedereen alvast fijne kerstdagen en een mooi, muzikaal 2020!
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