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GERELATEERD AAN DIT ARTIKEL

Kerstbrunch met Het Westhoeks Mannenkoor 

KLUNDERT – Het Westhoeks Mannenkoor (WMK), is de afgelopen weken 䜟�ink aan de slag geweest

met zijn Kerstrepertoire.

Alle nummers zijn grondig gerepeteerd. Dit doet het koor elk 2 jaar ten behoeve van een groots Kerstconcert. Dit

jaar gooit het koor het echter over een heel andere boeg. Geen Kerstconcert in de late middag of in de avond, maar

een heus Kerstbrunch-concert vroeg in de middag op zondag 11 december. Dit Kerstbrunch-concert wordt

gehouden in het Cultureel Centrum in Klundert en start om 12.00u. Naast het Westhoeks Mannenkoor verleent ook

dameskoor C’est La Vie uit Klundert, zijn medewerking. Kaarten voor dit unieke concert zijn tegen de gereduceerde

prijs te koop bij de servicebalie van Albert Heijn in Klundert. Voor deze prijs wordt men niet alleen muzikaal

verwend, maar bijzonder is een smakelijke brunch volledig bij de prijs inbegrepen. Iedereen is van harte welkom,

maar schaf wel op tijd uw toegangskaarten aan, want vol is vol.

Twee dagen voor het brunchconcert is het WMK ook al actief, maar dan in Etten-Leur. Op vrijdagavond 9 december

treedt het koor op samen met het Zwanentranenkoor op in de tot concertzaal omgebouwde aula van de Katholieke

Scholengemeenschap Etten-Leur, kortweg KSE.

Het laatste optreden van 2016 voor het Westhoeks Mannenkoor, vindt plaats tijdens het fantastische feeërieke

evenement Klundert bij Kaarslicht, dat in de avond van 17 december in het centrum van Klundert plaatsvindt. Hier

treedt het WMK op om 20.00u. in het gebouw van de Gereformeerde Kerk en om 21.30u. in het Parochiehuis.
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