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NIEUWSBRIEF 
VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET WEERTER MANNENKOOR 

D.D. 6 APRIL 2019 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
“Van de bestuurstafel” is een nieuw item dat het stichtingsbestuur toevoegt 
aan onze nieuwsbrieven voor de vrienden en vriendinnen van het Weerter 
Mannenkoor.  
 
HET NIEUW LOGO VAN ONZE STICHTING 
Het bestuur van onze Stichting Vrienden van het Weerter Mannenkoor heeft 
een nieuw logo laten ontwikkelen. Het oude voldeed niet meer volledig aan de 
huidige verwachtingen. Ons bestuur heeft de markante delen van het oude 
logo geïntegreerd in het nieuwe. Bovendien sluit het nu beter aan bij het 
huidige logo van het Weerter Mannenkoor.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Het oude en het nieuwe logo naast elkaar 
 
NU ONZE NIEUWSBRIEVEN OOK VIA DE MAIL 
Destijds heeft het stichtingsbestuur aan alle Vrienden gevraagd wie onze 
nieuwsbrieven  via de mail wil ontvangen.  
Zij die hiervoor hebben gekozen ontvangen de nieuwsbrieven vanaf heden per 
mail.  
We hebben ook aan alle vrienden gevraagd wie de nieuwsbrieven per post wil 
ontvangen. Zij die hiervoor hebben gekozen, blijven de nieuwsbrieven 
ontvangen per post.  
Zij die het niks uitmaakt, ontvangen voortaan de nieuwsbrieven per mail.  
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VERJAARDAGSKAARTEN 
Ooit heeft het bestuur het initiatief genomen om alle Vrienden een kaart te 
sturen als ze jarig zijn.  Alle dingen die ooit zijn besloten, moeten soms opnieuw 
tegen het licht worden gehouden. Zo ook deze kaarten. Uiteindelijk heeft het 
bestuur besloten deze kaarten niet meer te sturen.  
 
GIFT VAN € 2500,00 AAN HET WEERTER MANNENKOOR 
Het stichtingsbestuur heeft voorheen besloten om aan het begin van het jaar 
een vast bedrag te geven aan het koor ter ondersteuning van allerhande 
activiteiten. Maar met de restrictie dat het bestuur van het WMK aan het eind 
van het betreffende jaar verantwoording aflegt aan het stichtingsbestuur. Zo 
heeft het WMK in 2018 het geld gebruikt voor de koorscholing,  de Sing-Inn en 
de aanpassing van de kostuums van het koor.  
 
OVERLEG EN SAMENWERKING MET HET BESTUUR VAN HET WMK  
Op 8 februari heeft Peter van Kasteren, als vertegenwoordiger van het WMK in 
het bestuur van onze stichting, afscheid genomen. Zijn functie is, op voordracht 
van het bestuur van het Weerter Mannenkoor, overgenomen door Frits 
Borgers. 
 
Op 14 maart 2019 heeft het WMK zijn jaarvergadering gehouden. Onze 
voorzitter Minke Driessens heeft deze vergadering bijgewoond als toehoorder. 
De leden van het WMK kozen Jan Scheres als voorzitter van het bestuur. 
 
 

WAT WAS? 
 
Dit item gaat over activiteiten die eerder hebben plaatsgevonden. 
 
Op 30 maart organiseerde de Zanggroep Young Forever uit Nederweert-Eind 
een Lenteconcert  in zaal Reigershorst. Ook de Zanggroep Heisa Heibloem trad 
op.  Daarna was het de beurt aan het Weerter Mannenkoor. Naar verluidt was 
het “een goed optreden”. 
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WAT  KOMEN GAAT? 
 
* Op 27 april 2019 worden weer Koninklijke Onderscheidingen toegekend aan 
mannen en vrouwen die zich uitzonderlijk inzetten voor de samenleving. De 
bijeenkomst vindt plaats in het Gemeentehuis Weert van 14:00 tot 16:00 uur. 
Het Weerter Mannenkoor zal dan de gedecoreerden  toezingen en feliciteren 
met hun lintje.  
 
* Op 4 mei 2019 organiseert het Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert de 
dodenherdenking. Het thema is dit jaar “In vrijheid kiezen”. De bijeenkomst 
vindt plaats van 19:00 uur- 20:30 uur in de Rumolduskapel, Molenpoort 27. 
Het WMK zal tijdens de dodenherdenking acte de présence geven.  
 
*  Op 25 en 26 mei 2019 gaat het Weerter Mannenkoor op reis naar Reims 
(Frankrijk). Het stichtingsbestuur heeft de vrienden daarover op 30 januari 
reeds per brief geïnformeerd. Op het programma staan enkele optredens, o.a. 
in de Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal.  
 
 

EN DAN TOT SLOT EEN VOORAANKONDIGING…… 
 
 
Op 4 juli 2019 is het in de Spil van 20:00 tot 22:00 uur de laatste repetitie vóór 
de zomervakantie van 2019. Maar …... 
 

dan wordt ook het    “…. ROEPT U MAAR !!!”  weer in ere hersteld! 
 
Wat was dat dan? De oorsprong dateert uit de tijd dat Theo Timp ‘ver-
gevorderd-dirigent-van-het- WMK’ was.  Er waren geen regels omdat Theo al 
vaker met dit bijltje had gehakt en zijn pappenheimers door en door kende.  
In het bestuurlijk overleg is besloten het “Roept u maar” weer in ere te 
herstellen. Tijdens de laatste repetitie voor de zomervakantie konden de 
vrienden en vriendinnen van het WMK verzoeknummers indienen. En die 
werden dan door het koor gezongen.  
 
Nu   ….  zijn er enkele spelregels. Daarover in de volgende Nieuwsbrief meer 
 
 
Minke Driessens- Schilder    Carel Pacilly 
Voorzitter       secretaris 


