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Nieuwsbrief van het Vughts Mannenkoor uitgave juni 

2019. 
 

Het koor heeft op zondag 26 mei de H.Mis verzorgd in de kathedrale basiliek van Sint Jan in 

’s-Hertogenbosch. Wij zongen daar de  Missa brevis ‘Sancti Joannis de Deo (Kleine 

Orgelmesse van Joseph Haydn 1732-1809). Op het orgel werden wij begeleid door Leo 

Spoor. Jammer genoeg ging het deze keer wat minder dan in Tongeren, maar wij zijn toch blij 

dat wij het hebben mogen doen. 

 

Eerder is aangekondigd dat wij op dinsdag 25 juni het seizoen afsluiten in de foyer van de 

Speeldoos waar wij wilden laten zien waar wij mee bezig zijn. Helaas kan dat niet doorgaan, 

maar wij beloven u ons best te doen om na de start van het nieuwe seizoen (20 augustus a.s.) 

alsnog zo’n avond te organiseren. Wij laten u dat tijdig weten zodat u in de agenda plaats vrij 

kunt houden. 

 

Op 21 juni werken een tiental zangers mee aan de ‘Kwatta Kweeste' in het theater aan de 

Parade in Den Bosch. Er is een middagvoorstelling voor scholen, en er is ook een 

avondvoorstelling waarvoor nog kaarten verkrijgbaar zijn. Let wel: de voorstelling is 6+ en 

geeft een ultieme rondleiding achter de schermen. We kijken niet naar een spel, maar gaan 

daar allemaal in op. 

De 'Kwatta Kweeste' is een voorstelling voor bange avonturiers en avontuurlijke bangeriken. 

Een voorstelling waarbij je niet rustig op je stoel kunt blijven zitten. 

 

Wat u al wist: 

- Zaterdag 26 oktober viert Vught 75 jaar bevrijd. Daar zal nog wel de nodige bekendheid aan 

gegeven worden, maar het Vughts Mannenkoor zal daar ook acte de présence geven. 

- Zondag 10 november is er en dat is nu definitief weer het Meezingfeest, deze keer in De 

Petrus. Vughtse koren en de Harmonie Kunst en Vriendschap doen daaraan mee. Het beloofd 

weer een prachtig festijn te worden. 

- Op zondag 15 december luisteren wij het Gestels Kerstuur op: Eerst van 14 tot 15 uur in de 

Jacobus de Meerdere kerk in Den Dungen en aansluitend van 16 tot 17 uur in de Michaelkerk 

in Sint-Michielsgestel 

- Ook zullen wij in december nog te horen zijn met een kerstzang in De Petrus. Let wel: er is 

komend seizoen geen concert rond nieuwjaar. Toch nog een mooie gelegenheid om ons te 

ontmoeten. 

- Het jaarconcert staat nog steeds gepland op 5 april 2020. Om ook daar een aantrekkelijk en 

grotendeels nieuw repertoire te brengen zijn wij al druk aan het repeteren geslagen. 

 

Veel zang- en/of luisterplezier 

 

Langs deze weg willen wij ook u en onze adverteerders danken voor de steun die wij het 

afgelopen seizoen hebben mogen ervaren. 

Wij zien u graag bij een van onze activiteiten, maar vragen u ook ons te helpen zoeken naar 

nieuwe leden uit Vught of de wijde omgeving die met ons het enthousiasme willen delen. 



Bonuspunten of mooie cadeautjes hebben wij daarvoor niet beschikbaar, maar wel onze 

dankbaarheid.   

 

Ad van der Staak, voorzitter 
 

 

                

 


