
 
 
Nieuwsbrief van 1 november 2019. 
 
               Van de bestuurstafel 
 
Drukke maanden voor het Weerter Mannenkoor breken aan en dat betekent de nodige 
informatie voor u wat er op stapel staat. 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Weerter Mannenkoor heeft in overleg met 
het bestuur van het koor een nieuwe flyer uitgebracht.  
Waarom een nieuwe flyer? 
Enige tijd geleden zagen wij, dat de bestaande folder van het Weerter Mannenkoor 
behoorlijk gedateerd is. 
Dat bracht ons op het idee om een nieuwe gemeenschappelijke flyer te gaan maken. 
Een flyer, met als hoofdzaak, bestemd voor het Weerter Mannenkoor, maar tevens ook 
voor de vrienden. 
Klein van formaat, zonder foto’s en namen en daardoor tijdloos. 
Er wordt in de flyer verwezen naar de website van het Weerter Mannenkoor. Op de 
website kunnen foto’s en namen wel aangepast worden. Op drukwerk niet. Een 
professionele ontwerper heeft ons belangeloos geholpen. 
Tijdens de presentatie 3 oktober jongstleden, werd door het bestuur en de koorleden 
enthousiast gereageerd en een heel aantal flyers heeft zijn weg al gevonden bij koorleden 
en de opzet is ze ook terug te vinden in wachtruimtes, zoals bij huisartsen, ziekenhuis en 
openbare ruimtes, dit om zo veel mogelijk mensen deelgenoot te maken en interesse op te 
wekken voor het Weerter Mannenkoor. 
Wij presenteren u de flyer met gepaste trots. 
 
       Wat was 
 
Cultureel Lint op zondag 22 september. 
Het Weerter Mannenkoor trad op in de voormalige concertzaal van het Rick. 
Het programma was ingedeeld in blokjes en werd ingeleid door Harry Suntjens. 
Dat gaf een goed inzicht in hoe divers het repertoire van het Weerter Mannenkoor is. 
 
Op zaterdag 26 oktober heeft het koor deelgenomen aan een najaars concert van de 
Wiejerdzangers in St. Joost . 
Ook het Meyels Mannenkoor en de Männersangverein uit Teveren (Dld) traden op. 
 
            Wat komen gaat 
 
Zaterdag 16 november is de Caecilia mis om 17.30 uur in de Mathiaskerk op Leuken. Het 
Weerter Mannenkoor zingt Russisch-Byzantijnse liederen. 
 



Zaterdag 23 november is het Caeciliafeest en wel in zaal Don Bosco, Boshoverweg 60. De 
baritons nodigen u uit aan dit feest deel te nemen. 
De zaal is open om 19.00 uur. 
Ontvangst met koffie of thee en knapkoek. 
Opening door de voorzitter om 19.30 uur. 
Huldiging jubilarissen. 
Luxe buffet (vroeg in de avond) 
Goede en gezellige muziek door Duo Dance. 
 
Eigen bijdrage in de kosten:  
15 euro per persoon (inclusief koffie met..) 
U gelieve u aan te melden voor 11 november door uw bijdrage over te maken naar de 
bankrekening van het WMK bij de Rabobank, rekening NL90 RABO 0156 9126 19. Uw 
betaling op deze rekening wordt aangemerkt als uw aanmelding voor het Caecilia-feest. 
Zorg dan ook voor een tijdige betaling c.q. aanmelding. 
 
Donderdag 28 november is om 20.00 uur de Sing-in van het Weerter Mannenkoor in het 
Muziekhuis, Schuttebeemd 132. 
Het is een open repetitie waar eenieder (heren) aan kan deelnemen. 
Sef Tissen, welbekend bariton uit Venlo, werkt aan de repetitie mee. 
U bent van harte welkom. 
 
Zondag 8 december is het diner van de vrienden en wel bij Antje van de Statie, 
Stationsplein, Weert.  Zie bijlage. 
 
Zondag 15 december is het jaarlijks Kerstconcert van het Weerter Mannenkoor in het 
Franciscus Huis, Biest 43a. 
Aanvang 19.00 uur 
U wordt hier nog verder over geïnformeerd. 
 
Op 1ste kerstdag zingt het Weerter Mannenkoor in de Martinuskerk tijdens de Hoogmis de 
liederen, die passen bij de Hoogmis en Kerstmis. 
Nieuwjaarsreceptie. Ook daarvoor ontvangt u nog nadere berichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


