1986 T/M 1990
DERDE LUSTRUM - Deurnes Mannenkoor

1986
Dit jubileumjaar kende een aantal activiteiten. Zo werd op 24 januari een feestavond, en op 25 januari een receptie gehouden t.g.v.
het 10 jarig bestaan van het koor in clubhuis van Calis. Op 11 maart
tijdens de jaarvergadering werd scheidend bestuurslid Franz
Bouwmans benoemd tot eerste erelid van het koor. Zijn plaats in
het bestuur werd ingenomen door Arie Smolders (1986 – 1994). Op
27 augustus was medelid Ties Maas 40 jaar gehuwd (serenade). Op
23 december overleed plotseling medelid Piet Munsters (requiemmis op 27 dec.). We kregen een carnavalsprins in ons midden in de
persoon van Toon Melgers. Hem werd een serenade gebracht op 17
januari tijdens zijn receptie.
Op 26 januari zong het koor de Hoogmis in de parochiekerk van St.
Jozef. Op 1 maart werd een jubileumconcert gehouden in de parochiekerk van St. Jozef. Op 16 Maart was het jaarlijkse koffieconcert
in het Hofke georganiseerd door de gezamenlijke buurtverenigingen.
Verder stonden alle voorbereidingen in het teken van het Galaconcert
op zondagmiddag 6 april met deelname van het Venray’s Mannenkoor, Mannenkoor Lambardi uit Helmond, het Deurnes Mannenkoor
en als apotheose Mannenkoor Armonia uit Roemenië. Het laatste
koor moest helaas verstek laten gaan wegens het communistisch
beleid van de toenmalige dictator Ceaucescu. Te elfder ure trad ter
vervanging van de Roemenen de groep Sound of Eight op. Ze deed
dat op een waardige manier volgens de correspondent van een
dagblad. Ondanks het gemis mag het Gala-concert als zeer geslaagd
worden bijgeschreven in de analen. De try-outs samen met de
deelnemende koren hadden al eerder plaats gevonden op vrijdagavond 4 april in het Orgelmuseum van Helmond en de schouwburg
van Venray op zaterdagavond 5 april. Op 19 april werd gezongen bij
G.K. Animato in Zeilberg op de jaarlijkse Deurnese korendag. De
volgende dag 20 april zongen we de Hoogmis in de parochiekerk
van Mierlo-Hout. Op 30 april koninginnedag gaf het koor een serenade aan haar beschermvrouwe Drs. A. Terruwe die koninklijk was
onderscheiden. Op 17 mei was er een verbroederingsconcert met
alle Sint Jozefse koren. Na de vele optredens in dit jubileumjaar
had het koor wel een weekendje UIT verdiend. Op 4 en 5 oktober
werd Fell aangedaan, een plaatsje nabij Trier in Duitsland. We
waren te gast op de jaarlijkse wijnfeesten. Op 8 november was er
een najaarsconcert als afsluiting van het jubeljaar. Op 25 november
was ons koor te gast in Linne (L) bij M.K. St. Ceacilia t.g.v. hun
najaarsconcert. Op 21 december was er weer de jaarlijkse volkskerstzang ditmaal in Zeilberg. Op 24 december nam het koor
plaats in de St. Jozefkerk voor de Nachtmis en op 25 december 1e
Kerstdag voor de Hoogmis. Het werd een gedenkwaardig jubileumjaar.
Onze hoffotograaf Harry Raemakers heeft ooit ondervonden dat
het niet gemakkelijk is om een groepsfoto van het koor te maken.
Voor de foto in het jubileumboekje ’10 jaar Deurnes Mannenkoor’
stond het koor namelijk opgesteld in nabijheid van de Vlierdense
molen terwijl de fotograaf de beste positie zocht om te kunnen fotograferen. Juist toen hij die gevonden had, tegen de afrastering
van een wei, kwam er een paard aan draven dat Harry’s aandacht
wilde. Het paard wilde staan waar Harry stond en keek parmantig

mee over de schouder van de fotograaf. Toen het paard niet voldoende aandacht kreeg van Harry zette het de kop maar in de rug
van Harry. Zoiets van ’opzouten, dit is mijn plek’. De leden van het
koor lagen in een deuk. Nooit eerder heeft een groepsfoto maken
langer geduurd dan toen.

1987
Op 9 januari vierde dirigent en medelid Jan Nooijen zijn zilveren
huwelijksfeest (huwelijksmis en serenade). Tijdens de jaarvergadering op 12 februari werd de voorzittershamer overgedragen aan tot
dan penningmeester zijnde Kees Bouwmans (1987 – 1996). Tiny
Maas trad af en in zijn plaats werd Cor Terheijden (1987 – 1997) in
het bestuur gekozen. Organist Piet van Ooij werd benoemd tot lid
van verdienste. Medelid Piet van Gog vierde zijn zilveren huwelijksfeest op 27 oktober (serenade). Dit jaar werd ook het clubblad
Antenne geboren.
Op 21 maart was ons koor te gast bij G.K. Animato in Zeilberg t.g.v.
hun Lenteconcert.
Op 4 april zong ons koor bij G.K. Der Klokkengieters in Aarle-Rixtel.
Op 9 mei werd weer gezongen bij de jaarlijkse Deurnese korendag
in Liessel bij G.Z. St. Willibrord, 24 mei was de dag dat het koor een
pelgrimstocht hield naar Ommel waar later de H. Mis werd gezongen in het kader van de Mariamaand. Op 13 juni werd deel genomen aan het 2e Zuid Nederlandse Mannenkoren festival in Meijel.
Op 17 en 18 oktober vertoefde het koor weer in Duitsland in het
plaatsje Bad-Berleburg.

1988
De jaarvergadering op 24 maart leerde ons dat Jo Martens
afscheid nam van het bestuur en dat Jan Koolen (1988 – 1991) zijn
plaats als bestuurslid innam. De contributie bleef gehandhaafd op
fl. 7,50. Op 1 april nam dirigent Theo van Teeffelen figuurlijk maar
wel officieel het stokje over van Jan Nooijen die het koor vanaf het
begin heeft gedirigeerd en naar een behoorlijk muzikaal peil heeft
getild in die ruim 12 jaren. Jan bleef wel waarnemend dirigent. Op
26 november overleed onze hoffotograaf Harrie Raemakers. Het
koor organiseerde kien- en toepavonden op de kas te spekken. Een
groot deel van het koor werkte voor de vierde keer mee aan de
bonte avonden van de carnavalsvereniging in Sint Jozefparochie.
De jaarlijkse korendag werd ditmaal in Helenaveen georganiseerd
door Gemengde Zangvereniging Helenaveen op 23 april. De eerste
grote klus voor de nieuwe dirigent was het koor voor te bereiden
voor een concertreis naar Macerata in Italië van 14 t/m 20 oktober.
Op uitnodiging van het koor GAMMA (Gruppo Artistico Musicale
MAceratese) worden de koorleden bij gastgezinnen ondergebracht. Diverse optredens en excursies waaronder Loreto en San
Marino staan op het programma. In de kerk ‘Chiesa dei Padri
Cappuccini’ brengt het koor op zondagavond een concert met
maar liefst 15 koorwerken. Op 17 december werd een Kerstconcert
gegeven voor Invalidenbond afd. Deurne. Dit Kerstconcert werd op
21 december uitgezonden op radio Brabant. Op 24 december zong ons
koor mee tijdens de Nachtmis in de parochiekerk van de St. Jozef.

1989
De jaarvergadering vond plaats op 23 februari in clubhuis van
Calis. Het bestuur bleef ongewijzigd en alle leden deden een donatie van fl. 15.- in de clubkas. Toch bleef de contributie gelijk. Op 24
augustus vierde medelid Huub Lutters zijn zilveren huwelijksfeest.
Het koor bleef kienen en toepen om inkomsten te genereren.
Op 8 januari werd in het Hofke te Deurne – Sint Jozefparochie een
nieuwjaarskoffieconcert gehouden. Op 15 april werd de jaarlijkse
korendag van Deurne gehouden in het Hofke georganiseerd door
het mannenkoor. Op 11 juni was er een kort optreden in het
Missiehuis voor Dhr. Boerenkamp. Zoals elke vereniging wel eens
meemaakt zat ook het koor in een dipje. Het aantal optredens was
wat verminderd vergeleken bij voorgaande jaren. Dit wilde niet
zeggen dat er problemen waren, integendeel er werd hard gewerkt
achter de schermen. Enkele ouderen leden waren afgehaakt en
een nieuwe generatie zangers moest aansluiting vinden in de
groep. Tijdens een nationaal zangconcours op 17 juni in Alphen,
georganiseerd door Mannenkoor en Dameskoor Avanti won het
koor een eerste prijs met een totaal van 331 punten in de afdeling
superieur. Op 30 september waren we te gast in zaal Waehlen in
Siebengewald bij het Grenslands Mannenkoor tijdens hun avondconcert. Op 7 oktober gingen we zingen bij dameskoor Venrode in
Venray in zaal Den Engel. Op 20 december gaf het koor een concert
in Nuenen in bejaardencentrum De Akkers. Op 24 december
luisterde ons koor ook weer mede de Nachtmis op.

1990
De jaarvergadering gehouden op 1 maart kende geen mutaties
binnen het bestuur. De contributie daarentegen werd verhoogd
naar fl. 10.- per maand. Op 15 december trad medelid Cor
Terheijden in het huwelijk. In dit jaar werd er officieel afscheid
genomen van organist en lid van verdienste Piet van Ooij. Voor de
zesde keer zong een deel van het koor mee tijdens de bonte avonden van de carnavalsvereniging in Sint Jozefparochie. De uitgedoste zangers hadden hun plaatsje inmiddels veroverd tussen de
diverse artiesten.
Op 7 januari gaf het koor een nieuwjaarskoffieconcert in het Hofke
in de Sint Jozefparochie. Toen al waren de voorbereidingen in volle
gang voor het 70 jarig bestaan van de parochie Deurne - Sint Jozef
op zondag 18 maart. Er werd geconcerteerd voor de parochie.
Enkele weken later, op 7 april, werd deelgenomen aan het 6e
Brabantse korenfestival in Eindhoven. Op 4 mei werd gezongen
t.g.v. de dodenherdenking in de Willibrorduskerk van Deurne. Op
29 september was ons koor aanwezig tijdens de jaarlijkse korendag van de gemeente Deurne georganiseerd door de Walsbergse
Zangvereniging.

