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Nieuwsbrief van het Vughts Mannenkoor uitgave juni 2019. 
 
Beste vrienden, 
 
De vakantie is weer voorbij. 
Het bestuur  van het VMK heeft op 13 augustus haar eerste vergadering van het nieuwe 
seizoen gehad en een volgende bespreking over de bevrijdingsfeesten heeft alweer 
plaatsgevonden. 
Tijd dus om weer te gaan zingen; niet alleen tijdens de repetitie avonden maar ook ter 
voorbereiding thuis. 
Wij beginnen vol goede moed op 20 augustus weer in de Speeldoos. 
 
De opkomst bij de repetities is vorig jaar best hoog geweest; dat hopen wij ook in het 
nieuwe seizoen zo te houden, want dat is nodig. Wij zullen alle zeilen moeten bijzetten. 
Ook in het bestuur is daarover gesproken, met Wilma overlegd. 
 
Op 25 juli hebben wij afscheid genomen van ons oud lid (Engel)Bert Engelbert. Op verzoek 
van de familie hebben wij bij de crematie een drietal liederen ten gehore gebracht: Signore 
delle Cime, Le Seigneur est mon Berger en In Paradisum. Ondanks de hitte en ondanks de 
vakantie waren we toch met 20 zangers vertegenwoordigd. Met nauwelijks enige 
repetitietijd op de dag zelf hebben wij heel behoorlijk gezongen. 
We hebben ons wel gerealiseerd dat wij voor bijzondere gelegenheden, lief en leed, wat 
geoefend repertoire achter de hand moeten hebben. De muziekcommissie gaat zich buigen 
over een lief en leed repertoire dat wij regelmatig gaan bijhouden onder repetitietijd. 
 
Op 26 oktober organiseert de gemeente Vught een bevrijdingsfeest. Dat zal er best goed en 
aantrekkelijk uit gaan zien. In ieder geval de moeite waard om die avond vrij te houden. 
Meer informatie volgt. 
 
Het is zeker een prima gelegenheid voor ons koor om ons gezicht te laten zien aan Vught. 
 
Op 10 november volgt dan het lang verwachte meezingfeestfeest; weer een mooie 
gelegenheid om ons te profileren met 3 meezingachtige nummers en 3 meezingers met de 
harmonie: 
 
15 december is er het Gestels Kerstuur: 
Om 14.00 uur in de kerk van Jacobus de Meerdere in Den Dungen 
Om 16.00 uur  in de Michaelkerk te Sint-Michielsgestel 
Op 19 december om 13.00 uur  zingen wij ook nog een keer ons kerstrepertoire in de Petrus. 
In Vught : 
 
26 oktober, 10 november, 15 december en 19 december kunt u natuurlijk al in uw agenda 
zetten. U bent immers altijd welkom 



 
Samen maken we er een mooi seizoen van. 
 
Ad van der Staak, voorzitter 
 
 
 
 

 

                

 


