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Beste Fans en Friends van DesNoots, 

Het is al weer enige tijd geleden dat we jullie hebben geïnformeerd over het wel en wee van 

DesNoots. 

Graag  willen we jullie door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte stellen van een aantal 

belangrijke zaken die bij DesNoots hebben plaats gevonden en op het programma staan. 

 

2013 was een jaar met hoogte en diepte punten.  

Helaas werden we geconfronteerd met het overlijden van onze vriend en bas, Peter van Mierlo.  

In hem hebben we een gezichtsbepalende en markante vriend verloren. Met warme gevoelens 

kunnen we echter aan hem terug denken. 

Gelukkig hebben we ook veel gezongen, waarbij het hoogtepunt ongetwijfeld de 

theatervoorstelling met Ernst Beuving was. Een show vol humor, prachtige muziek en Desnoots op 

zijn best! 

 

2014 is goed begonnen. 

We hebben een aantal nieuwe leden in ons midden die absoluut een versterking zijn voor ons koor. 

Hoewel er natuurlijk altijd nieuwe leden welkom zijn hebben we weer een gezonde balans binnen 

de verschillende stemgroepen en een omvang waar we gelukkig mee zijn; 26 actieve leden. 

 

De komende  maanden staan er  verschillende optredens op ons programma en we zouden het  erg 

leuk vinden jullie daar te treffen. 

Zaterdag 24 Mei is de laatste dag van de feestweek ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van 

de Enck. Op deze zaterdag vindt  ’s avonds vanaf 19.30 u. de presentatie van het 

theaterprogramma voor het nieuwe seizoen plaats. DesNoots draagt haar steentje bij door 

samen met C’est la Vie een muzikaal gedeelte te verzorgen met enkele songs in mooie 

arrangementen.  

  

Op zondag 21 september zingen we tijdens 'De Kunstroute Oirschot 2014'. Het thema is Muziek 

en  vanzelfsprekend wil DesNoots bij deze festiviteit niet ontbreken. Exacte locatie is nu nog 

niet bekend maar die vermelden we op onze site zodra het programma definitief is. 

  

Zondagmiddag 14 december organiseren we het ' Winterconcert van DesNoots' met mooie en 

verrassende optredens in wisselende samenstellingen. 

Locatie: kapel van paters Montfortanen in Oirschot.  Ook hiervan verschijnt het definitieve 

programma tijdig op onze site. 

 

En last, but not least, is  er op 19 mei van 20.30-22.00 uur een open repetitie in de Enck. 

Misschien het moment om eens informeel met ons mee te zingen of na afloop in het theatercafé 

met ons  het glas te  heffen. Wie weet? 

 

Voor nu willen we jullie in ieder geval hartelijk danken voor de actieve steun die jullie ons geven 

en we hopen dat we elkaar in 2014 op één of meerdere momenten mogen ontmoeten. 

 

Heel veel muzikale groeten van DesNoots, 

Stijn Gielen, voorzitter 


