
                                                                          
Eerste Nieuwsbrief 2020. 
 
Ook dit jaar ziet het programma van het Weerter Mannenkoor er gevarieerd uit. 
 
Op zaterdag 9 en zondag 10 mei neemt het Weerter Mannenkoor deel aan het 
Bevrijdingsconcert in het Franciscushuis, dit in samenwerking met Mannenkoor Eendracht 
Swartbroek, de harmonie van Altweerterheide, Stichting de Aldenborgh en Peter Crins, 
bekend van de film Grensgeval. 
Het belooft een mooi concert te worden. 
De entrée is 7.50 euro. 
Entreekaarten zijn te bestellen bij het Munttheater. 
 
Zondag 7 juni zal het Weerter Mannenkoor naar Middelburg afreizen om aan een koren dag 
mee te doen, waaraan 82 koren deelnemen. 
Het wordt een geheel verzorgde dag. Busvervoer, lunch en diner. 
Vertrek uit Weert om 8.00 uur. Het WMK zingt om 14.00 uur in de Zeeuwse Concertzaal en 
om 16.30 uur in de Nieuwe Kerk.  Na een diner is rond 23.00 uur de thuiskomst. 
Voor de vrienden zijn een aantal plaatsen beschikbaar. De kosten voor deelname zijn 50 
euro p.p. 
U kunt zich voor eind maart opgeven bij Harrie Hanssen, secretaris van het WMK. Mail 
adres hamar@lijbrandt.nl of telefonisch op 0495542410. 
 
Woensdag 29 januari vond er een overleg plaats tussen het bestuur van het Weerter 
Mannenkoor en het bestuur van de Stichting Vrienden van het WMK. 
Jaarlijks krijgt het koor vanuit de Stichting Vrienden een bedrag van 2500 euro en elk jaar 
komt er een bestedingsoverzicht. In 2019 is het aangewend voor stemvorming en 
koorscholing. Tevens is in 2019 bijgedragen aan de aanschaf van een nieuwe printer. 
In 2020 zal de bijdrage zo veel mogelijk besteed worden aan wederom stemvorming en 
koorscholing.   
 
Er worden vrijwilligers gevraagd voor de Boekenwinkel van het WMK. 
De Boekenwinkel ligt aan de Wilhelminastraat 54 in Weert en de openingstijden zijn op 
woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Men is op zoek naar vrijwilligers, die, al is het, een of twee keer per maand, boeken in 
ontvangst willen nemen en willen sorteren. 
Loopt u, bij interesse, binnen bij de Boekenwinkel. De aanwezige vrijwillgers willen u graag 
verder informeren. 
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