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Het Westhoeks Mannenkoor gaat internationaal
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KLUNDERT – Na een succesvolle eerste seizoenshelft, waarin Het Westhoeks Mannenkoor (WMK)

onder meer optredens verzorgde tijdens het korenfestival Middelburg Volkoren en niet te vergeten
het eigen Koren- en bierfestival Klundert Glundert, gaat het WMK een boeiend 2de halfjaar
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tegemoet. Het WMK gaat deze tweede seizoenshelft op de internationale toer.

Op zaterdag 12 september aanstaande reist het koorgezelschap af naar het Belgische Aarschot, waar het één van
de 46 deelnemende koren is aan het festival Aarschot Volkoren. Dit festival is, hoewel iets kleinschaliger, een

zusterevenement van het welbekende Middelburg Volkoren. De mannen treden in Aarschot om 13.30 uur op in het
Aleydistheater en om 15.30 uur op het podium in de Museumtuin.

Nadat vervolgens op zaterdag 15 september een bijdrage is geleverd aan de korenavond tijdens kunst- en

cultuurweek in het Cultureel Centrum in Klundert, vertrekt het WMK op zaterdag 10 oktober naar Zell am Mosel in
Duitsland. Op die zaterdag en zondag zal het mannenkoor met diverse optredens het wijnoogstfeest “Zeller

Schwarze Katz” muzikaal luister bijzetten. Na het zingen zal er voor de mannen en de enige vrouw in hun midden,
accordeoniste Jos van der Donk, voldoende gelegenheid zijn om zelf van de diverse lekkernijen tijdens het
wijnoogstfeest te proeven.

Na de buitenlandse trips staan voor oktober en november nog optredens gepland in Breda en in Zevenbergen. Met
deze optredens komt het WMK in 2015 aan totaal 13 optredens, dit terwijl het koor eigenlijk een jaarlijks maximum
van 10 optredens hanteert. Voor meer informatie over optredens kijkt u op http://westhoeksmannenkoor.nl/agenda

Het Westhoeks Mannenkoor bestaat sinds 1998 en bestaat al sinds jaren uit ruim 50 leden. Dit aantal is nagenoeg
stabiel. De leden komen uit Klundert en wijde omgeving, van Breda tot Ridderkerk. De laatste jaren heeft het

repertoire, dat een grote diversiteit aan genres kent, aanzienlijke vernieuwing en verjonging ondergaan. Hierdoor is
en blijft het ook voor jongere zangers en publiek verrassend en aantrekkelijk. Er wordt in voornamelijk het

Nederlands, Engels en Duits gezongen. Plezier in zingen en een gezellige en vriendschappelijke sfeer staan in het
koor centraal. Mede hierdoor kan op uitstapjes van het koor zoals binnenkort naar België en Duitsland altijd met
veel genoegen terug worden gekeken.

Het Westhoeks Mannenkoor heeft geen ledenstop. Zou je ook graag deel uit gaan maken van het WMK, kom dan
geheel vrijblijvend gerust eens meezingen of gewoon luisteren op een repetitieavond, elke dinsdag van 20.30 tot
22.15 uur in de Niervaert in Klundert.
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