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Beste leden en Vrienden van Ankoor,
Hierbij sturen wij je de 1ste nieuwsbrief van 2021.
In deze nieuwsbrief:
1. Ankoor mag weer zingen!
2. Nieuwe dirigent Marco Mariën
3. Worstenbroodactie
4. Overige clubkas-acties
5. Gezocht…
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Ankoor mag weer zingen!
Na een lange periode van coronapauze, zijn wij met veel
enthousiasme weer gaan zingen. Wat hebben we het allemaal
gemist en wat is het fijn om samen weer mooie muziek te maken!
Tijdens de coronaperiode heeft Philip aangegeven dat hij wilde
stoppen als dirigent. Ruim 12 jaar was hij onze inspirator en
muzikaal leider. Op 16 september jl. hebben we tijdens een
gezellig samenzijn afscheid genomen en werd Philip gehuldigd als
erelid van Ankoor. Ook namen we afscheid van Jeroen van
Vlerken, toetsenist en zoon van Philip. Jeroen was ook ruim 12 jaar
aan Ankoor verbonden.
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Nieuwe dirigent Marco Mariën
Inmiddels heeft Ankoor een nieuwe dirigent gevonden in de persoon van
Marco Mariën.
Marco heeft ruime ervaring in koorbegeleiding en koordirectie.
Wij verheugen ons op een prettige muzikale samenwerking.
Welkom Marco!
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Worstenbroodactie
Vorig jaar hebben we helaas onze overheerlijk worstenbroodjes niet kunnen bakken maar dit jaar
gaan we, tenzij er nieuwe coronamaatregelen zijn, dit weer doen. Wij hopen dat we weer veel
vrienden en bekenden kunnen verwennen met de worstenbroodjes van onze meesterbakker Guus
van Gogh en dat we door de verkoop van de broodjes onze clubkas kunnen spekken. Deze zullen
gebakken worden op vrijdag 26 november en 3 december.
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Overige clubkas-acties
Tot 13 november ontvang je bij de Plus bij elke 10 euro aan
boodschappen en bij geselecteerde actieproducten een sponsorpunt in
de vorm van een voucher met een unieke code. Deze code kun je
activeren op de actiesite van de Plus en dan kies je er natuurlijk voor om
je sponsorpunt aan Ankoor te schenken, …… of je doet de voucher in de
stembus (door Jo en Wilma gemaakt!) bij de Plus in Mierlo!
Dit jaar hebben we ook weer meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne. Wij hopen dat er
weer een mooi bedrag bijgeschreven gaat worden op onze rekening. In de volgende nieuwsbrief
zullen we hier mededeling over doen.
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Gezocht…
Door het wegvallen van Jeroen van Vlerken zijn we nog op zoek naar een toetsenist die onze band
komt versterken. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom en dan met name tenoren, bassen en
een sopraan. Ken of ben je iemand die het leuk vindt om te zingen en dat ook wel kan, kom dan
vrijblijvend een repetitie-avond bijwonen! Wij repeteren elke woensdagavond van 20.30 tot 22.30
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). Je bent van harte
welkom op Luchen 7, in Mierlo! Neem vooraf even contact op met Hannie van Gogh (06
14559046).
Zie voor meer informatie onze website www.ankoor.nl
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