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..…….………………………………………………………… 
…...NIEUWSBRIEF d.d. 7 JUNI 2019……………  
…..voor de……….. 
…. VRIENDEN VAN HET  WEERTER MANNENKOOR.…. 
……….…………………………………………………………………………… 

 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
HET NIEUWE LOGO VAN ONZE STICHTING  
In de vorige nieuwsbrief presenteerde het stichtingsbestuur het nieuwe logo 
van onze stichting. We kunnen nu verder.  
Want we streven uiteindelijk naar grotere naamsbekendheid, met name in het 
Weerterland en in Cranendonck. En daarvoor is goed materiaal nodig. Niet 
alleen over onze Stichting Vrienden van het Weerter Mannenkoor. Maar ook 
over het Weerter Mannenkoor zelf. Want we hebben beide belang bij méér 
nieuwe zangers, en méér nieuwe Vrienden.  
Hierover vindt momenteel bestuurlijk overleg plaats. 
 
NU OOK ONZE NIEUWSBRIEVEN VIA DE MAIL (2) 
* In de Nieuwsbrief van 6 april heeft het stichtingsbestuur gemeld dat we zijn 
begonnen met de verzending van onze nieuwsbrieven via de mail.  
* Ook zij die geen voorkeur hadden, ontvangen de nieuwsbrieven per mail.  
* Maar gebleken is dat sommige nieuwsbrieven niet zijn aangekomen vanwege 
een onduidelijk mailadres.  Mocht u geen nieuwsbrief afgelopen periode 
hebben ontvangen, meldt u dat dan bij het secretariaat (cpacilly@xs4al.nl) 
 
 
 

WAT WAS? 
 
Dit item gaat over activiteiten die eerder hebben plaatsgevonden. 
 
* Op 25 en 26 mei 2019 heeft het Weerter Mannenkoor een concertreis naar 
Reims gemaakt. Het stichtingsbestuur heeft de vrienden daarover op 30 januari 
reeds per brief geïnformeerd. Op het programma stonden optredens, o.a. in de 
gotische Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal en de Romaanse Basiliek St. Remi. De 
reis is voorspoedig verlopen.  De deelnemers waren enthousiast. Wel Gabriëls 
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heeft een fotoreportage gemaakt van deze mooie koorreis. Die staat op de 
website van het Weerter Mannenkoor.  
 
 
 

WAT  KOMEN GAAT? 
 
Op 4 juli 2019 is van 20:00 tot 22:00 uur in De Spil op Molenakker de laatste 
repetitie vóór de zomervakantie. In onze vorige nieuwsbrief hebben we reeds 
alle vrienden en vriendinnen van het WMK uitgenodigd om dan aanwezig te 
zijn. Want het wordt dan een bijzondere avond.  
 

Het “ ROEPT U MAAR !!!”  wordt dan weer in ere hersteld !!! 
 
De vrienden en vriendinnen van het WMK kunnen weer verzoeknummers 
indienen. Maar daarover op pagina 3 meer. En die worden dan door het koor 
gezongen. Zoveel als mogelijk! 
 
 
 

EN DAN TOT SLOT ENKELE VOORAANKONDIGINGEN…… 
 
* Op vrijdag 12 juli 2019 werkt het Weerter Mannenkoor mee aan  

“Een Russische avond… met een Armeens vleugje ”. 
De stichting Orgelkring Franciscus Huis Weert organiseert deze avond. Jean-
Pierre Steijvers bespeelt het orgel. En Wiel Bonten dirigeert het Weerter 
Mannenkoor. Veder werken Raphaela Danksagmüller (Armeense hobo) mee en 
Jiang Shangrong (bariton). Jan Teuwen uit Posterholt presenteert zijn Iconen. 
 
* Op 22 augustus starten de wekelijkse repetities weer.  

 
* Op 31 augustus is de Jaarlijkse fietstocht met aansluitend een gezellige avond 
met …. barbecue? 
 
* Op 19 sept. is een zgn. Sing-in, een open repetitie waar iedereen naar toe kan 
komen om samen te zingen. In onze volgende Nieuwsbrief daarover meer. 
 
 
Minke Driessens- Schilder    Carel Pacilly 
Voorzitter       secretaris 
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“ ROEPT U MAAR !!!” 
 
Het “Roept u maar!” doet misschien een beetje clownesk aan. En dat is ook zo. 
Maar het gaat niet alleen om vermaak. En het gaat er ook niet zozeer om dat 
het de laatste repetitie is voordat het koor welverdiend op vakantie gaat.  
Waar het eigenlijk om gaat is zeer speciaal. Het Weerter Mannenkoor 
presenteert graag zijn vorderingen! Aan de eigen achterban. Maar ook aan de 
vrienden en vriendinnen die het koor zo trouw aanmoedigen en steunen!!!! 
 

Titel Nummer in 
map van het  

WMK 

Eigen 
voorkeur 

aankruisen 

Dit formulier is ingevuld 
door …………………………..  
…………………………………… 

Hey look me over 6   

Signore della cine 8   

Brothers sing on 13   

Gwahoddiad 26   

Homeward Bound 31   

Cantilena 35   

Bogoroditse 74   

The water is wide 95   

Opzij  96   

Doech twoiej 109   

In ’t graas van de wei 111   

In the garden 137   

Die Nacht 193   

Wolga  204   

Gaude mater 205   

Moniikenkoor 219   

Belle rose 234   

My Fanway 274   

Thou gavest  286   

The long day closes 288   

Bring him home 352   

You’ll never walk alone 334   

totaal 22   

 
De zangers die tevens Vriend zijn bij de Stichting Vrienden van het Weerter 
Mannenkoor worden verzocht de keuzen over te laten aan hun partners, 
vriendinnen etc,.  
 
Het formulier vóór 26 juni 2019 opsturen naar cpacilly@xs4all.nl of per post 
naar Carel Pacilly, Wilhelminastraat 14, 6001 HE Weert  

mailto:cpacilly@xs4all.nl

