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VIJFDE LUSTRUM - Deurnes Mannenkoor

1996
Op de jaarvergadering van donderdag 29 februari was voorzitter
a.i. Kees Bouwmans tussentijds aftredend. Zijn plaats werd ingenomen door voormalig voorzitter Tiny Maas (1996 – 2000). Het
bestuur zag er verder als volgt uit; secretaris Jan Koolen, penningmeester Cor Terheijden en de bestuursleden Jos Nooijen en Antoon
Melgers. De contributie bleef gehandhaafd op fl. 10.- Op 14 juli
overleed erelid Franz Bouwmans (requiemmis). In het najaar werd
de 1e CD opgenomen in Oploo. De presentatie hiervan was op 6
december in het gemeentehuis van Deurne. Burgemeester Smeets
kreeg het 1e exemplaar aangeboden. De groep zangers die voor de
12e maal had meegewerkt aan de bonte avonden van C.V. De
Heikneuters in St. Jozefparochie werkte nu voor de 1e keer mee aan
de bonte avonden van C.V. De Peelstrekels tijdens het Klotgemul in
Deurne - Centrum.
Op 20 april werd een concert gegeven in de parochiekerk van Bakel
en op 27 april werkte ons koor mee aan het lenteconcert van G.K.
De Klokkengieters in Aarle – Rixtel. Dit concert werd gehouden in
de parochiekerk. Op 2 juni droeg pastoor Marcelis zijn eerste H.Mis
op in de parochiekerk van St. Jozef. Samen met het kerkkoor verzorgde ons koor deze H. Mis.
Oud dirigent Jan Nooijen kreeg een VUT serenade op 29 augustus
in het gemeentehuis van Deurne. In zaal van Bussel viel voorzitter
Tiny Maas eveneens een serenade ten deel i.v.m. zijn VUT gerechtigde leeftijd. Het koor bestond dit jaar 20 jaar. Ter gelegenheid
hiervan werd op 13 oktober een lustrumconcert georganiseerd
m.m.v.; M.K. De Karawanken uit Volkel, de Oastrumse Zang
Compeneej uit Venray - Oostrum, het Brummens Mannenkoor en
het Dietsch Vocaal Ensemble uit Eindhoven. Op 9 en 10 november
had het koor een weekendje Valkenburg op de agenda staan. Op
24 december waren vele zangers weer aanwezig tijdens het zingen
van de nachtmis in de parochiekerk van St. Jozef.

1997
De jaarvergadering werd gehouden op 16 januari. Tussentijds aftredend was penningmeester Cor Terheijden. Jan Nooijen werd in het
bestuur gekozen als nieuwe bewaker van de penningen. Helaas
kon hij vanwege gezondheidsproblemen geen gehoor geven aan
zijn nieuwe taak. Cor Terheijden die zijn voormalige functie zelf
bleef waarnemen werd op 29 mei afgelost door Jan Elbers (1997 –
1999). De contributie bleef gehandhaafd. Op 30 oktober overleed
oud organist en lid van verdienste Piet van Ooij. Op 21 november
bracht het koor een serenade aan medelid Huub Meulendijks die
in het huwelijk was getreden. Op 13 juli werd een nieuwe groepsfoto gemaakt bij het gemeentehuis en de kiosk. In dit jaar werd ook
een muziekcommissie benoemd.
Tijdens de carnavalsmiddag voor de oudjes op 1 februari zong het
koor een vijftal liederen.
Op 9 maart was er een optreden in bejaardencentrum De Nieuwe
Erve te Liessel. Op 16 maart zong het koor in de Michaelkerk in
Beek en Donk tijdens een concert van het Beek en Donks G.K. Op
27 april werd een H. Mis gezongen in de parochiekerk van
Neerkant. Op 15 juni was er een zangbijdrage aan het festival
Mondiale Bewustwording op de Markt van Deurne. Op 21 juni

werd een H.Mis gezongen in de parochiekerk van de H. Geest als
dank voor het ophalen van oud papier in deze wijk. Op 13 juli
waren we te gast in Bejaardencentrum De Nieuwenhof
voor een concertje aan onze senioren. Zaterdag 11 oktober organiseerde het Meijels vrouwenkoor haar herfstconcert in zaal De
Zwaan m.m.v. ons koor. Op 25 oktober was voor ons koor het volgende (verbroederings)concert in De Eendracht te Gemert bij M.K.
Van Wor Ik Ben. In de Doelen te Rotterdam werd op zaterdag 1
november deelgenomen aan het Nederlands Koorfestival
“Klassieke Muziek” (KBZON), een van de meest gerenommeerde
zangconcoursen van ons land. Hier werd met een drietal nummers
een derde prijs gehaald met een puntentotaal van 314 punten net
één puntje tekort voor een tweede prijs. Ondanks de zware jurering en het goede resultaat was de stemming down. Waren de verwachtingen misschien te hoog gespannen of was de naam van de
dirigent niet bekend genoeg? Op 24 december was er weer de
jaarlijkse medewerking aan de nachtmis in de parochiekerk van St.
Jozef.

1998
De jaarvergadering op 26 februari leverde een mutatie op binnen
het bestuur. Tussentijds aftredend was bestuurslid Antoon
Melgers. Zijn plaats werd ingenomen door Jan Nooijen.
De contributie bleef wederom gehandhaafd en stond nog steeds
op fl. 10.- Het bestuur introduceerde een lief en leedlijst voor
leden bij, geboorte, huwelijk, jubilea, overlijden enz.
Hoogtepunt van dit jaar was ongetwijfeld de concertreis naar Cork
in Ierland. Hier werd n.l deelgenomen aan het 45e Cork International
Choral Festival van 30 april t/m 4 mei. Het werd ook de eerste reis
dat er gevlogen zou gaan worden. Het werd een onvergetelijke reis
(zie reisverslag). Op 10 oktober was er een optreden tijdens het
concert van het Leends Accoord in gemeenschapshuis De Meent in
Leende. Op 18 oktober zongen we tijdens het door ons zelf georganiseerde najaarsconcert in de parochiekerk van St. Jozef m.m.v.
madrigaalkoor Petrarca uit Helmond en Vocaal Ensemble Kalliope
uit Beek en Donk. Het Kerstconcert werd weer nieuw leven ingeblazen door de Heidemuzikanten m.m.v. een aantal koren waaronder
het onze. Hieraan namen wij deel op zondag 20 december in de
parochie -kerk van St. Jozef. In dezelfde kerk werd ook weer de
nachtmis gezongen op 24 december.

1999
De jaarvergadering van donderdag 18 februari kende een functieruil
binnen het bestuur, secretaris Jan Koolen (1999 – 2005 ) werd penningmeester en penningmeester Jan Elbers (1999 - ?) werd secretaris.
De contributie bleef gelijk. Medelid Leo Verhees overleed op 7 oktober
(requiemmis). I.v.m. het naderende zilveren jubileum werden enkele
commissies in het leven geroepen waaronder jubileumcommissie,
kledingcommissie en een reiscommissie. Het clubblad is een langzame dood gestorven en hiervoor in de plaats kwam het info-bulletin.
Per 1 augustus was ons koor lid van de bond K.B.Z.O.N..
Op zaterdag 24 april werd deelgenomen aan het 8e Nationaal
Zangconcours van Gemengde Zangvereniging Ona te Epe. In de

klasse superieur werd met 332,5 punt het hoogste totaal bereikt
wat goed was voor een eerste prijs met wisselbeker. Op 30 mei
volgde een geslaagde receptie in het clubhuis. In de Maria meimaand werd op 24 mei een H. Mis verzorgd in de parochiekerk van
Ommel. Op 4 juni werd een H. Mis gezongen in de parochie van de
H. Geest in Deurne als dank voor het ophalen van oud papier in
deze wijk. Op zaterdag 11 en zondag 12 september waren wij een
weekend te gast in Volendam. De avondmis met de Volendam zangertjes waartoe Jantje Smit ook eens toebehoorde was een erg
leuk weerzien. Op 16 september was er een bijzonder concert in
Neerkant met alle koren gedirigeerd door onze dirigent Theo van
Teeffelen. Op zondag 10 oktober zongen we de zilveren huwelijksmis van onze gastheer Jozef en zijn gastvrouw Gonny in de parochiekerk van de H. Geest in Deurne. Op 16 oktober zongen we de H.
Mis in de parochiekerk van St. Jozef, later op de dag zongen we
mee in het najaarsconcert van G.K. Sint Jozefparochie in het Hofke.
Op 6 november was er een verbroederingsconcert in gemeenschapshuis De Vierspan m.m.v. het Helmonds Mannenkoor, het
Astens Mannenkoor en M.K. Lambardi uit Helmond. Eind december
was er weer het Kerstconcert en de nachtmis in de parochiekerk
van St. Jozef.

2000
De jaarvergadering gehouden op donderdag 9 maart leverde een
nieuwe voorzitter op. Tiny Maas nam afscheid van het bestuur. De
voorzittershamer werd over genomen door Ruud van de Vijfeijken
(2000 – 2001). De contributie bleef nog steeds gelijk. Er werden
enkele nieuwe groepsfoto’s gemaakt en wel op 25 mei in De
Bikkels te Vlierden en op 11 november in een gemeenteparkje in
Asten. (En ter promo eentje voor de kledingzaak waar we nieuwe
kostuums hadden aangemeten). In oktober gingen alle leden hun
nieuwe kostuum passen bij modehuis Verdonschot in Asten. Ons
medelid Kees Bouwmans werd onthuld als Prins Kees den 1e van
Carnavalsrijk De Heikneuters in Deurne – Sint Jozefparochie.
Op 12 februari zongen we de avondmis in de Lambertuskerk in
Someren. Nadien zongen we op het laatste verbroederingsconcert
van deze cyclus bij M.K. De Nachtegaal in Someren in Sociaal
Cultureel Centrum De Ruchte. Op 20 mei namen we deel aan de
korendag te Neerkant in gemeenschapshuis De Moost. Gastkoor
was G.K. De Veengalm. Op 27 mei werd deelgenomen aan het 6e
Zuid Nederlandse Mannenkoren Festival in Meijel georganiseerd
door het Meijels Mannenkoor. Dagwinnaar werd het Venray’s
Mannenkoor met een teenlengte voorsprong op ons mannenkoor.
Hoogtepunt van dit jaar was de concertreis naar Clusone Italië van
27 juni t/m 3 juli. Hier werd deelgenomen aan het 6e Festival
Internazionale dei Cori. (zie reisverslag) Op 1 oktober gaf ons koor
weer een concert in verzorgingstehuis De Nieuwenhof te Deurne.
Op 8 oktober zongen we bij het Beek en Donks G.K. in hun jubileumconcert. Op 12 oktober zongen we een H. Mis voor de KVO in
Deurne – Zeilberg. 29 oktober was het open dag bij tuincentrum
Coppelmans in Deurne. Reden om daar eens een leuk concert te
geven tussen de bloemetjes. Op 5 november zongen we bij de
Walsbergse Zangvereniging in Deurne – Walsberg tijdens hun
koffieconcert. De Heuvelgalerie in Eindhoven was ons podium op
18 november. Het Kerstconcert werd gebracht op zondag 17 december in de parochiekerk van St. Jozef. Hier werd op 24 december ook
weer de nachtmis gezongen door een aantal leden uit ons koor.

