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ZESDE LUSTRUM - Deurnes Mannenkoor

2001
Dit jaar was een mijlpaal voor het koor, 25 jaar geleden, op 8 januari werd het koor opgericht. Het jubileumjaar kende als het ware
vijf verschillende activiteiten verdeeld over het gehele jaar. Op
zaterdag 13 januari werd een feestavond gehouden voor leden en
genodigden.
Op zondag 14 januari volgde in het clubhuis een receptie t.g.v. het
jubileum. Tijdens deze receptiebijeenkomst werd de nieuwe website geopend door burgemeester Daandels, werden de nieuwe
kostuums gepresenteerd en werd het jubileumboek “De ambassadeurs van Deurne gepresenteerd. Hiervan werd het eerste exemplaar uitgereikt aan Jan Martens eerste secretaris van het koor en
stersponsor van dit jubileumjaar. Ook werden een aantal leden
gehuldigd, waaronder een negental leden die 12,5 jaar of langer lid
waren en het vijftal zilveren leden Kees Bouwmans, Martien van
Helmond, Tiny Maas, Jan Nooijen en Gerard Rooijackers. Zij allen
kregen respectievelijk een bronzen dan wel een zilveren bondsspeld opgespeld door de bondsconsul vergezeld van een oorkonde
en een fraai boeket bloemen. De jaarvergadering gehouden op 1
maart gaf geen wijzigingen. Later in het jaar trad voorzitter Ruud
van de Vijfeijken af als voorzitter van dit koor en nam Jos Nooijen
de honneurs waar als vice voorzitter. Op 15 juni vierde medelid
Antoon Melgers (serenade) zijn zilveren huwelijksfeest, en in het
huwelijk traden de medeleden Bas Schrama op 23 juni (serenade)
en Gerry Martens (serenade) op 31 augustus.
Het eerste optreden in het jubeljaar was een concert op nieuwjaarsdag in het gemeentehuis van Deurne tijdens de nieuwjaarsreceptie van het college van B&W. Op 31 maart zongen we de H. Mis
in de parochiekerk van de H. Geest in Deurne. Op 16 april werd een
concert verzorgd voor onze senioren in zorginstelling De
Nieuwenhof te Deurne. Zaterdag 21 april was gereserveerd voor
een workshop. In de Hub. van Doorneschool werd hard gerepeteerd voor de Brabant Suite. Het Weerter Vocaal Ensemble nodigde
ons koor uit voor hun concert op 28 april in de wijk Boshoven. De
rolstoelmeerdaagse in Deurne werd vergast op een optreden van
ons koor en het Italiaanse Coro Idica uit Clusone op 24 mei in de
aula van de LTS. Deze samenwerking herhaalde zich op 25 mei
toen in het Italiaans centrum in Eindhoven werd gezongen voor
een volle bak voornamelijk Hollandse Italianen.
Op 26 mei volgde het grootse jubileumconcert in gemeenschapshuis De Vierspan m.m.v. het Italiaanse gastkoor Coro Idica uit
Clusone, Vrouwen Vocaal Ensemble Sirena uit Eindhoven, The
Southern Comfort Barber Mates uit Eindhoven samen met het
Deurnes Mannenkoor. Veel lof oogstte het ‘muzikale paspoort’
waarin het gehele jubileumprogramma werd samengevat. Net
voor het Italiaanse koor weer richting huis vertrok zongen zij nog
de openluchtmis in de pastorietuin van de kerk in Ommel. Ten
afscheid werd een gedeelte van de mis meegezongen door ons
koor. Op 16 september nam het koor deel aan een concert in zaal
Internos in Neerkant verzorgd door alle koren onder leiding van
Theo van Teeffelen.
Op 28 oktober werd in de aula van het Peellandcollege door ons
koor de Brabant Suite uitgevoerd in samenwerking met kinderkoor
De Peelrakkers uit Deurne – Zeilberg, samen met het Helmonds
Kamerkoor. Instrumentale ondersteuning was er van Martien

Maas – piano, Otine van Erp – accordeon, Ceciel Verlijsdonk –
dwarsfluit, Hans Kronenburg – blokfluit en George Coppus – percussie. De bassolo was van Frans van Houten, Bert Bijnen zorgde
voor de voordracht van alle teksten. Dit geheel werd ondersteund
door een prachtige dia voorstelling. Op 9 december werd een H.
Mis gezongen in de kapel van het Elkerliekziekenhuis in Helmond.
Op 16 december sloot ons koor het jubileumjaar af met een H. Mis
in de parochiekerk van St. Jozef en later een heerlijke brunch in het
Hofke. Natuurlijk zongen een aantal leden weer mee tijdens de
nachtmis op 24 december in de parochiekerk van St. Jozef.
Veel dank dit jaar en voorafgaande anderhalf jaar was er verschuldigd aan de leden van jubileumcommissie die alles in het werk
gesteld hebben om dit jubileumjaar te doen slagen.

2002
Het jaar dat de gulden verdwijnt en de euro verschijnt. Reden om
het vreemd in de oren klinkende contributiebedrag in euro’s maar
meteen aan te passen en af te ronden. De jaarvergadering werd
gehouden op donderdag 21 februari. Door het vervroegd aftreden
van de voorzitter is er een plek vrij gekomen in het bestuur. Jo
Martens (2001 - ? ) vulde de plaats op binnen het bestuur. Vice
voorzitter Jos Nooijen gaat fungeren als waarnemend voorzitter.
Jan Elbers blijft secretaris, penningmeester blijft Jan Koolen en de
bestuursleden zijn Jan Nooijen en Jo Martens. De contributie
wordt geconverteerd van fl. 10.- naar E 4.54 en verhoogd naar
E 5.- p.m.. Tijdens de ingelaste ledenvergadering op 3 juli werd
o.a. het aangepaste huishoudelijk reglement bekrachtigd. Op 9
november vierde medelid Hans Bouwmans (serenade) zijn zilveren
huwelijksfeest. Tijdens zijn afscheidsreceptie als koster gaf ons
koor op 7 december in de parochiekerk van Neerkant een serenade
aan dirigent Theo van Teeffelen.
Op 10 Maart werd in Antwerpen de bekende artiestenmis opgeluisterd in de Sint Carolus Borromeuskerk. Er werd meteen een
leuk dagje Antwerpen van gemaakt. De jaarlijkse korendag was dit
jaar weer in Liessel in gemeenschapshuis De Kastanje op 13 april.
Op 20 april nam het koor deel aan het negende Nationaal
Zangconcours van Gemengde Zangvereniging ONA uit Epe.
Opnieuw werd de eerste prijs met wisselbeker behaald in de klasse
superieur, wel met de opmerking dat het concours gedevalueerd
was t.o.v. 1999. De zorginstelling De Nieuwenhof was onze gastheer tijdens het optreden voor de oudjes op 30 mei. In juni was
ons koor een weekendje te gast in Luxemburg. Op zaterdag 22 juni
werd een H. Mis verzorgd in de grote kerk van Vianden. Op 30 juni
was er de jaarlijkse opluistering van de H. Mis in de H.
Geestparochie in Deurne. Het Helmonds Mannenkoor organiseerde op 19 oktober het jaarlijkse verbroederingsconcert m.m.v. ons
koor.
Op 26 en 27 oktober nam ons koor deel aan een Night of the
Proms concert georganiseerd door Fanfare St. Willibrordus in
Neerkant, m.m.v. onder andere Ernst Jansz en Boudewijn de Groot,
G.K. De Veengalm, Musical Voices en vele anderen. Op 17 november
werd de H. Mis verzorgd in de parochiekerk van St. Jozef. En op 15
december nam het koor deel aan het jaarlijkse Kerstconcert in de

parochiekerk van St. Jozef. Ook de groep aan de bonte avonden
was nog steeds actief. Was het vroeger een deel van het koor dat
meedeed tegenwoordig bestaat de groep uit ca. 8 – 9 personen.
Het ophalen van oud papier is ook zijn elfde jaar ingegaan. De
betrokkenheid van de leden is groot en zo hoort het ook in een
gezonde vereniging.

waren we te gast in Maastricht. Lekker een dagje door de stad
lopen en hier en daar een spontaan concertje geven waaronder in
de basiliek van Sint Servaas. Het Elkerliek -ziekenhuis was onze
gastheer op zondag 10 oktober toen wij de H. Mis verzorgden in de
kapel van het ziekenhuis. Aan het Kerstconcert werd deelgenomen
op zondag 20 december.

2003

2005

Op de jaarvergadering van donderdag 13 februari namen de
bestuursleden Jan Nooijen en Jos Nooijen afscheid van het bestuur.
In hun plaats werden Jan Bouwmans (2003 - ?) en Sjef Packbier
(2003 - ?) gekozen. Tijdens deze jaarvergadering werden de leden
Huub Lutters en Gerry Martens gehuldigd als zilveren leden. Op 15
november tijdens de feestavond werd Jan Koolen als zilveren lid en
Jos Nooijen als koperen lid gehuldigd, voor hen waren er een respectievelijk zilveren en bronzen speld met oorkonde uitgereikt door
de bondsconsul. Ze kregen beide een bondsspeld met bijbehorende
oorkonde uitgereikt door de bondsconsul. Dit jaar werd de infomap
voor leden gerealiseerd. Op zaterdag 29 maart werd als aanloop
naar Cornwall een workshop gehouden in het clubhuis.

De jaarvergadering op donderdag 3 februari kende wederom geen
mutaties binnen het bestuur. De leden die in diverse commissies
participeren werden bedankt voor hun inzet voor de vereniging.
De contributie werd verhoogd naar E 6.25 per maand. Op de jaarlijkse feestavond werd Antoon Melgers gehuldigd als 25 jarig lid.
Ook voor hem kwam de bondsconsul de zilveren bondsspeld
opspelden en de oorkonde overhandigen.

Op 22 maart werd deelgenomen aan het lenteconcert van G.K.
Animato in Deurne – Zeilberg.
Ter voorbereiding op de komende concertreis werd een gastoptreden verzorgd in Genk (B) op uitnodiging van Mannenkoor De
Heivinken. In het kader van de Euregio werd een internationaal
concert gepresenteerd met koren uit België, Duitsland en Nederland. Na vele maanden van voorbereiding ging het koor weer eens
naar den vreemde. Ditmaal werd koers gezet richting Cornwall in
Engeland. Hier werd deelgenomen aan The First British International
Male Voice Choral Festival van 1 t/m 5 mei. Aan het concours, onderdeel van het festival hielden we een vierde prijs over, een geweldig
resultaat tussen zoveel internationale koren uit geheel Europa en
zelfs daarbuiten. ( zie reisverslag) Op 17 mei werd in Helenaveen de
huwelijksmis opgeluisterd van Patrick Nooijen zoon van medelid
Jos Nooijen. Een andere H. Mis die opgeluisterd werd was die van
zondag 29 juni in de parochiekerk van de H. Geest in Deurne. De
openluchtmis van 17 juli in zorgcentrum De Nieuwenhof is wegens
mindere weersomstandigheden binnengehouden. Op 14 december
werd deelgenomen aan het jaarlijkse Kerstconcert in de parochiekerk van St. Jozef.

2004
De jaarvergadering van donderdag 12 februari kende geen bestuursmutatie. De contributie bleef nog even E 5.00 staan. Op 10 augustus
overleed ons medelid Piet Meulendijks. (requiem) Een nieuwe
groepsfoto werd gemaakt op zondag 31 oktober. Een workshop in
het Alfrinkcollege werd gehouden op zaterdag 10 juli.
Ons koor organiseerde voor 27 maart een lenteconcert. Naast ons
koor nam deel; koor Invicto uit Deurne - St. Jozefparochie,
Gemengd jongerenkoor Cantarella en Equel Voices uit Weert en
omstreken en smartlappenkoor Ome Jan uit Schijndel. De jaarlijkse
korendag van Deurne werd ditmaal in St. Jozef gehouden met als
organiserend koor G.K. St. Jozef.
Op vrijdagmiddag 3 juni werd conferentiehotel Willibrordhaeghe
in Deurne officieel geopend door mevr. H. May – Weggen commissaris van de koningin in Brabant. Ons was gevraagd in de oude
kapel een concert te geven voor de genodigde gasten. Op 27 juni
werd een H. Mis opgeluisterd in de parochiekerk van de H. Geest in
Deurne. In zorgcentrum De Nieuwenhof werd een H. Mis opgedragen
en een klein concert verzorgd op 15 juli. Zaterdag 11 september

De organisatie van de jaarlijkse korendag van Deurne was in
handen van ons mannenkoor en werd gehouden op 16 april in het
vernieuwde Gerardushuis in Deurne - Walsberg.
De koffers werden ditmaal gepakt voor de concertreis naar Praag
in Tsjechië. Van 4 t/m 9 mei werd deelgenomen aan de Internationale
Praagse Korendagen georganiseerd door MCT reizen uit Maastricht
(zie reisverslag). In zorginstelling De Nieuwenhof werd een concert
gegeven op 23 juni enkele dagen voor het zingen van een H. Mis in
de kapel van het Elkerliekziekenhuis op zondag 26 juni. Tussen deze
H. Mis en de requiemmis van zaterdag 10 september zat een verband.
Een Deurnenaar lag op 26 juni in het Helmondse ziekenhuis, hij keek
en luisterde integraal naar de viering vanuit de kapel. Meneer was
ongeneeslijk ziek.
Na de viering besprak hij met zijn naasten dat voor het moment
van zijn overlijden ons koor gevraagd zou moeten worden om zijn
requiemmis te willen zingen. Bij navraag gaf het koor als antwoord;
“dit zou wel kunnen maar dan mogelijk alleen op een zaterdag”.
Dan zegt ie later weer; “het moet dan maar gebeuren op een zaterdag” en zo geschiedde zonder dat er opzet in het spel was. Het werd
een zeer mooie persoonlijke requiemmis voor deze sympathisant
van ons koor.
Op zaterdag 8 oktober nam ons koor deel aan een concert van
het Somerens Dameskoor in Someren in het cultureel centrum De
Ruchte. Voor ons koor zou het de laatste H. Mis worden op zondag
30 oktober in de parochiekerk van de H. Geest in Deurne. De kerk
sloot haar deuren op zondag 6 november.

