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Nieuwsbrief van het Vughts Mannenkoor uitgave december 2019.
Beste vrienden,
In oktober schreef ik dat de eindsprint voor 2019 was ingezet.
Onze deelname aan het bevrijdingsfeest in Vught op 26 oktober is meer dan geslaagd te
noemen en ook het meezingfeest op 10 november jl, georganiseerd door o.a. Jan van den
Heuvel en Frank Stolte was een topper. Wij hebben ons daar goed laten zien.

U krijgt weer een paar kansen om ons te horen en te zien:
Op 15 december 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 zingt het koor nog een keer een kerstrepertoire in DePetrus.
In Vught.
Wij ronden deze reeks af op 22 december met deelname aan de Kerstmarkt van IJM
Strandhuys, de IJzeren Man in Vught. Dit begint om 14.00 uur.
Al deze data staan natuurlijk al in uw agenda zodat u rustig een keuze kunt maken.
Bijzonder blij zijn wij dat Peter Raaijmakers van Motel Vught is toegetreden tot het College
van Beschermheren van ons koor. Onze beschermheren maken het immers mede mogelijk
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het koor te laten zien en horen zoals wij dat graag zien. Hun inbreng, en niet alleen
financieel, wordt zeer op prijs gesteld. Dat geldt zeker ook voor onze vrienden en
adverteerders.
Op 26 november in de algemene ledenvergadering is besloten in het kader van
ledenwerving in januari te starten met een projectkoor waarbij eventuele aanvulling uit het
eigen koor kan komen.
Wij hoeven er niet om heen te draaien nieuwe leden zijn meer dan welkom.
De PR voor de ledenwerfactie kan van start gaan: een artikel voor de krant is geschreven,
een flyer en een advertentietekst zijn gemaakt en worden nog vormgegeven, maar
hieronder vindt u alvast de advertentietekst zodat u die kunt kunt verspreiden onder familie
en vrienden.
De beste ledenwervers zijn behalve de koorleden zelf onze vrienden.

Zing mee
In het

Projectkoor

Our favorite pop & rock songs
Mannen uit Vught en omstreken worden van harte uitgenodigd om in het nieuwe jaar een
projectkoor te vormen en samen een paar maanden gezellig te zingen
Onder leiding van onze dirigent Wilma van der Schoot.
Als thema is gekozen ‘ Our favorite pop & rock songs’ met nummers
van o.a. The Police, Toto, Elton John en Celine Dion.
De repetities worden gehouden in de Speeldoos in Vught op dinsdagavond van 19.00 uur tot
20.00 uur te beginnen op 14 januari 2020.
Het project wordt afgesloten met een optreden
tijdens het jaarconcert van het Vughts Mannenkoor op 5 april 2020.
Deelname aan het projectkoor is geheel gratis.
Heb je belangstelling en wil je je aanmelden voor deelname
of wil je meer informatie?
Je kunt contact opnemen via info@vughtsmannenkoor.nl
Bel gerust de voorzitter Ad van der Staak 06-25088838
Op 14 januari kun je altijd binnenlopen om de sfeer te proeven.
Lees meer op www.vughtsmannenkoor.nl

Graag zie ik u terug bij onze optredens. Het is immers goed voor u om te zien dat wij
springlevend zijn en plezier in het zingen uitstralen.

Ad van der Staak, voorzitter

