
STICHTING VRIENDEN VAN  
HET WEERTER MANNENKOOR

Als liefhebbers van mannenkoorzang dragen de vrienden  
van het Weerter Mannenkoor het koor een warm hart toe.  
In 1997 besloten zij zich te verenigen in De Stichting Vrienden  
van het Weerter Mannenkoor. 

Doel van de Stichting is het Weerter Mannenkoor, zowel in  
financieel als in cultureel en sociaal opzicht, te steunen. Hiermee 
wordt een gezonde basis gelegd om het koor in staat te stellen 
uitdagende projecten aan te pakken en wordt het koor de ruimte 
gegeven om zich volledig te richten op haar muzikale aspiraties. 

Tussen de zangers en de vrienden van het koor bestaat een hechte 
onderlinge band. De vrienden van het koor maken vaak dankbaar 
gebruik van de mogelijkheid om uitvoeringen van het koor, zowel 
in Nederland als in het buitenland, bij te wonen. Een nieuwsbrief 
houdt de vrienden van het Weerter Mannenkoor regelmatig op  
de hoogte van optredens, nieuwtjes en wetenswaardigheden van 
het koor.
 
 
 
 
 
 

Kom kijken op onze website: 
www.weertermannenkoor.nl 
 
of stuur ons een mail naar:
info@weertermannenkoor.nl



HET WEERTER MANNENKOOR
MEER DAN ZINGEN ALLEEN…

WWW.WEERTERMANNENKOOR.NL

Een illuster mannenkoor met een zeer rijke historie; daar is de  
gemeente Weert al vanaf de oprichting van het koor in 1966  
bijzonder trots op. Trots omdat het Weerter Mannenkoor in  
de loop der jaren nationaal en internationaal naam heeft gemaakt  
op meerdere festivals met koren uit Nederland en heel Europa. 

Vele concertreizen zijn gemaakt waarbij het koor samen met  
bekende solisten optrad. Maar het samen zingen doet het koor  
niet alleen voor succes op de bühne. Het sociale aspect speelt  
zeker een belangrijke rol in de aantrekkingskracht van het koor.

Op de wekelijkse repetitie-avond op donderdag doet iedereen  
zijn uiterste best, maar dit gebeurt altijd in harmonie met ruimte 
voor ontspanning en gezellig samenzijn. Om dat laatste genoeg 
aandacht te geven worden door het jaar heen allerlei activiteiten 
georganiseerd zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, de fietstocht met 
barbecue en de Ceacilia feestavond.  
 
Het Weerter Mannenkoor kan gelukkig rekenen op een groot  
aantal supporters en ook de steun van het Beschermcomité en  
de Stichting Vrienden van het Weerter Mannenkoor is onmisbaar. 
 
Wilt u meer weten over dit unieke Weerter Mannenkoor  
of heeft u interesse om lid te worden van het koor of van  
de stichting? Bezoek onze website voor meer informatie  
of e-mail ons als u een vraag heeft! 


