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[Iniek concert met drie
mannenkoren

Carnaval Loerendonck was
fantastisch feest!
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Zaterdag I ó maart vindt een uniek
concert plaats in De Stad K[un-

dert. Drie mannenkoren

zutLen

dan optreden en alte drie zul.Len
ze een gevarieerd repertoire ten
gehore brengen. Dit concert begint om 20.00 uur en de toegang

is gratis. Er wordt geadviseerd
op tijd aanwezig te zijn, want het
aantaI plaatsen is beperkt en vol
is echt vot.
Het Westhoeks Mannenkoor uit
Ktundert is gastheer van het
derde en laatste concert in een
reeks concerten met het Mades'
Mannenkoor, het 0osterhouts

,.

diezeLfde datum in KLundert is besloten om het concert te verplaatsen naar zaterdag 1 ó maart.

Drie van karakter verschiLtenmannenkoren zuIlen zater-

de

dag een onvergeteLijke muzika[e
avond verzorgen. Met het typische

bronzen getuid dat kenmerkend
is voor een mannenkoor worden
nummers voor u uitgevoerd uit
een breed scala aan genres. Er

worden muziekstukken voorgeschotetd van meer ktassiek man-

nenkorenrepertoire tot lekker in
het gehoor tiggende evergreens.
Kortom een bijzondere en zeer

Mannenkoor en het Westhoeks
Mannenkoor. Het eerste concert

gevarieerde muzikaLe avond.

vond plaats in 0osterhout op 5 november 201ó, het tweede uit deze
reeks vond plaais in Made op 28
oktober 2017. Beide eerdere concerten mochten zich verheugen op
een grote pubLieke bel.angsteLLing
en na afloop op brjzonder positieve commentaren uit het pubtiek.
Aanvankel.ijk zou het concert in
KLundert op 27 oktober vorig jaar

Het Westhoeks Mannenkoor

vast é" was dit jaar het
motto van het carnaval in Loerendonck. En ze hebben het vastgehouden, want stond de Loeren-

donckse AIgemene KarnavaIsstichting eerst voor een gigantische uitdaging om hei carnaval
in K[undert stand te houden, na
maanden van zwoegen en zweten
is op het l.aatste moment aLl.es op
z'n ptek gevatten en kon er een
carnaval gevierd worden samen

zal

geerstokje overgenomen van Kees
van Vugt en sinds 1 februari heeft
het

KLundertse mannenkoor.

plaatsvinden, maar vanwege een
ander groot muziekevenement op

De mascottes Trien en L
zijn verbrand en het bestur
LAK Loerendonck is btij di
uiteindetijk aILemaaI zo gc

gekomen en dat het zo'n ge!
carnavatsfeest is geworden.
Nieuwe motto

zijn

Het motto voor 2020 is inm
ook bekend gemaakt: "We p
meej mekaore". De Loerend
se leutvierders hebben wee
heel jaar om na te denken or

Samen met jeugdprins Marijn

uitwerking van dit motto. Het
zich in ieder gevaI uitstekenc
altertei creatieve creaties.

met Prins Corné dun 1e en
gevo lg.

dun 1e werd de leuttrein vrijdag-

deze keer voor het eerst optreden
onder leiding van hun nieuwe dirigente Annemiek van den Hoven
uit Prinsenbeek. Zij heeft het diri-

zij de muzikate leiding over

Foto: Gerbert Kann

''Hou'tum

ochtend voor carnavaL gestart en
deze eindigde dinsdagavond met
hei inleveren van de sleutets bij
wethouder Thomas Zwiers. Het is
een fantastisch feest geweest. De
nieuwe Leuthof van 0ptisport De
Niervaert is geweLdig goed ontvangen, atle feesten werden goed
bezocht en werden gastvrij onthaa[d door het personeel van De
Niervaert. Maar bezoekers wisten
ook de andere [ocaties zoals To[-

Uitstag carnavalstoterij 20 I
1. Ron van Bokhoven; 2. Han
Spit; 3. Mevrouw Verstrate
Fam. Kers; 5. Corné Nieuw
ó. Karel van Dam; 7. P. van S1

det; B. M. van Poppe[; 9. lr
Jong; 10. Dhr. Brijker; 11. .

Laros; 12. M. van PoppeL. De
zen zulten worden thuis bezo

huis en De Neep te vinden.

'Doe Effe Normaal' project gestart
0p maandag 11 maart is het Doe
Effe Normaal IDEN0] project van
start gegaan. Het project heeft
ats doeI kinderen uit groep 8 voor

te bereiden op de overgang naar
de middetbare schoot. ln 2019
nemen vijftien basisschoten deet.
Vanuit Ktundert doen de basisscholen Het Patet en De Rietvest
hieraan mee.
Gastlessen

De ihema's voor de gasttessen

worden jaartijks vastgesteld

op

basis van de vraag van schoten,
uitgezet jeugdbeteid binnen de
gemeente en ervaringen van de

samenwerkende organisaties.
Voor dit schooLjaar is gekozen
voor vijf gast|.essen:
1. Fysieke en mentate weerbaarheíd door Doyo;
2. "Veitig ontine" door Hait;
3. "Weet wat je

eet" door TWB

Thuiszorg met aandacht;

/

4. "Omgaan met zakgeld" door

Kred ietban k West- Brabant;

uitdagingen waar kinderen

Theateroptreden afstuitings-

ouders bij de overgang van i
basisonderwijs naar het voo
gezet onderwijs mee te mak
kunnen krijgen. Voorafgaand

5. "Seksue[e voorlichting en puberteit" door GGD West-Brabant.

avond DENO
Het DEN0-project wordt afgeslo-

ten op woensdagavond 17 aprit
vanaf 19.30 uur

voor kinderen en ouders in het
gerneentehuis in Zevenbergen.
Het theateroptreden Assepester

siaat op deze avond stit bij

de

na aftoop van de theatervoc
stelling is er een DEN0-mar
De uitnodigingen worden via
schoten uitgezet.

