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VIERDE LUSTRUM - Deurnes Mannenkoor

1991
Na de jaarvergadering van donderdag 17 januari zag het bestuur er
als volgt uit. Voorzitter Kees Bouwmans, secretaris Jan Koolen,
penningmeester Cor Terheijden en de bestuursleden Jan van Calis
en Arie Smolders. De contributie blijft fl. 10.- p.m. In dit lustrumjaar
werd afscheid genomen van clubhuis van Calis, de lokaliteit waar
zoveel lief en leed is gedeeld. Per 5 september repeteerde het koor
in hun nieuwe clubhuis café “De Peelpoort” aan de markt in
Deurne - Centrum. Postbus 45 werd in gebruik genomen. Voor het
gemeentehuis en de kiosk werd op 20 november een nieuwe groepsfoto gemaakt. Het clubblad Antenne kreeg een nieuw uiterlijk.
Op 6 januari was er het gebruikelijke Nieuwjaars- Koffieconcert
in het Hofke. Op 23 maart was ons koor te gast bij mannenkoor
A Capella in Lierop t.g.v. hun zilveren jubileumconcert. Op 1 juni
trad het koor aan in Aalst bij mannenkoor Oefening en Uitspanning.
De jaarlijkse korendag was dit jaar weer in de parochiekerk van
Liessel op 5 oktober. Op 19 oktober waren we te gast in Asten
bij het Astens Mannenkoor t.g.v. het verbroederingsconcert. Op
9 november werd door ons koor het 3e lustrumconcert gegeven in
gemeenschapshuis De Vierspan. Tijdens dit lustrumconcert werden
de nieuwe kostuums gepresenteerd. Deelnemende koren waren
o.a.: het Grenslands Mannenkoor, het Groesbeeks Gemengd Koor,
het Peelland Operettegezelschap en het Deurnes Gemengd Koor.
De avond werd feestelijk omlijst door muziekvereniging “De Klutsers” Zo rond de Kerstdagen werd weer medewerking verleend
aan de Nachtmis op 24 december en de Hoogmis op 25 december.

1992
De jaarvergadering gehouden op 5 maart kende geen bijzonderheden. Het bestuur bleef ongewijzigd evenals de contributie. Een
van de eerste activiteiten dit jaar was de start van de oud papieractie. Het koor kreeg een vergunning van de gemeente Deurne om
in enkele wijken maandelijks het oud papier op te halen met een
kraakperswagen. Alle leden werden gevraagd hieraan mee te werken.
De tijd van kienen en kaarten was nagenoeg voorbij. Onder de bezielende leiding van medelid Huub Lutters werd dit nieuwe project gestart. Inkomsten zijn nu eenmaal onontbeerlijk voor een vereniging.
Op 5 januari startten we het nieuwe jaar met het NieuwjaarsKoffieconcert in het Hofke. Op 29 maart namen we deel aan een
concert bij het Beek en Donks Gemengd Koor. Op 2 mei zongen we
een Gregoriaanse mis in de parochiekerk van St. Jozef. De jaarlijkse
korendag van Groot Deurne kende een jubileum, deze werd voor
de 30e maal georganiseerd, ditmaal door G.K. Animato uit Deurne Zeilberg. Van 26 mei tot en met 1 juni werd deelgenomen aan het
5e festival Internazionale dei Cori, Clusone Italië. Italianen waarderen koorzang op een andere manier dan we in Nederland gewoon
zijn. Onderdeel van dit festival waren de parades van deelnemers
in Bergamo en Clusone. Dit was een ware happening vergelijkbaar
met onze carnavalsoptochten. Op 19 juli gaf het koor een serenade
bij het jubileum van pastoor Hoekx in de St. Jozefkerk. Op 15 augustus werd een serenade gegeven in Leiden. Op 6 september waren
we te gast bij het St. Jozefs Gemengd koor tijdens hun Lenteconcert
in zaal van Bussel. Op 14 september werd een serenade gegeven in
het clubhuis aan de gastvrouw van De Peelpoort. Op 18 oktober

nam het koor deel aan een korenfestival in De Bonkelaer te Son en
Breugel t.g.v. het 5 jarig bestaan van M.K. Zang en Vriendschap. Op
31 oktober was ons koor in De Eendracht in Gemert tijdens het verbroederingsconcert van M.K. Van Wor Ik Ben. Op 16 december gaf
het koor een Kerstconcert bij Groei en Bloei afd. Deurne in de LTS.
Op 24 december zongen we mee in de Nachtmis van Kerstmis.
Nely Brignoly – Tol, een lieve Nederlandse dame die 25 jaar geleden
huwde in Italië was onze toegewezen gids tijdens het internationale
zangfestival van Clusone eind mei. Haar zilveren bruiloft vierde ze in
Italië. Ze deed dit dunnetjes over in een clubhuis in Leiden temidden
van haar Nederlandse familie en vrienden. Het koor wat hier weet
van had gekregen wilde haar verrassen met een serenade. Dus met
de bus naar Leiden. Eenmaal daar gearriveerd werd een klinkende
serenade gegeven aan het zilveren paar en hun familie. Het koor
werd bedankt voor dit leuke initiatief en kreeg meteen enkele consumpties aangeboden voor hun optreden. Maar het zijn Brabanders
die je op bezoek hebt en dat hebben ze geweten. De biervoorraad
slonk in erg korte tijd. Maar niet getreurd de leden trokken spontaan
hun portemonnee en een nieuwe voorraad gerstenat werd aangesleept. Het werd een serenade om nooit te vergeten. De contacten
zijn gebleven.

1993
Het bestuur kende enkele wijzigingen tijdens de jaarvergadering
van 18 maart. Oud secretaris en bestuurslid Jan van Calis trad af.
Jos Nooijen (1993 – 2003) werd in zijn plaats in het bestuur gekozen.
Voorzitter Kees Bouwmans trad tussentijds af en werd voorzitter
a.i. Het lidmaatschap van de KNZV werd definitief opgezegd in
januari. Het uitgavenpatroon van de bond strookte niet geheel met
de visie van ons bestuur.
Het nieuwe jaar werd muzikaal ingezet op 3 januari tijdens het
Nieuwjaars- Koffieconcert in het Hofke. Op 5 maart werd een concert gegeven in Asten in het dienstencentrum voor de gezamenlijke buurtverenigingen. Op 6 maart werd in de parochiekerk van
St. Jozef een huwelijksmis gezongen voor het bruidspaar van Duren.
Op 17 april werd een concert gegeven in het bejaardencentrum van
Deurne. Op 24 april was er een Lenteconcert in gemeenschapshuis
De Vierspan m.m.v. een Madrigaalkoor en M.K. De IJsselzangers uit
Zutphen. Op 1 mei verzorgde het koor een optreden tijdens het
10 jarig jubileum van de Heidemuzikanten in St. Jozefparochie.
Op 2 oktober was de jaarlijkse korendag van Deurne. Op 16 oktober
was ons koor te gast bij M.K. De Nachtegaal in Someren tijdens
het verbroederingsconcert. Op 30 oktober reisde het koor af naar
Zutphen voor een concert bij M.K. De IJsselzangers tijdens hun
Zangers Kontact Avond in theater De Hanzenhof. Traditiegetrouw
zongen een aantal leden de Nachtmis mee in de Kerstnacht van
24 december.

1994
Op 5 maart overleed medelid Ties Maas (requiemmis op 9 maart).
Tijdens de jaarvergadering van 24 maart trad Arie Smolders terug
uit het bestuur. Zijn plaats werd ingenomen door Antoon Melgers
(1994 - 1998).

Op 2 januari was het jaarlijkse Nieuwjaars- Koffieconcert in het
Hofke. Op 16 april toog het koor naar Heusden om daar deel te
nemen aan een concert van het Heusdens Gemengd Koor. Op 30
april Koninginnedag gaf het koor een optreden in het gemeentehuis van Deurne. Op 9 oktober werd een nieuwe groepsfoto gemaakt
bij de kiosk en het gemeentehuis op de Markt in Deurne. Na de
fotosessie ging men richting Aarle – Rixtel waar werd deelgenomen
aan een Internationaal Zangconcours georganiseerd door Gemengd
Koor De Klokkengieters. Het resultaat was navenant, 1e prijs met
een puntentotaal van 337 in de afdeling superieur. De dirigent nam
na afloop een prachtig gegoten klok in ontvangst. Deze uitslag was
wel een uitstapje waard. Op 22 en 23 oktober bivakkeerde het koor
in Bütgenbach België voor een ontspannen weekendje… nou ja.
(lees verderop) Het verbroederingsconcert werd op 29 oktober georganiseerd door ons koor, diverse mannenkoren uit de regio waren
te gast in Deurne. Op 24 december werkte het koor mee aan de
Nachtmis op Kerstavond.
Als het koor op pad is maken ze meestal wel iets aparts mee. Tijdens
het weekendje Bütgenbach werd boven op een berg een kapelletje
ingezegend t.g.v. Sint Hubertus patroonheilige van de jacht. De
pastoor, het koor en verder voetvolk trok wandelend naar boven
onder een bewolkte lucht. Tijdens de inzegening zou het koor enkele
liederen zingen waaronder Vera Languores, het lijdensverhaal van
Jezus. Nadat de eerste noten over de berg schalden kwamen nog
enkele ruiters te paard aangesneld om de plechtigheid bij te wonen.
Plots zakt een paard door zijn knieën en gaat dan noodgedwongen
maar helemaal liggen, met de ruiter nog op zijn rug. Het paard had
de geest gegeven en stierf ter plekke aan een hartstilstand. Het werd
muisstil en gelijk begint het te stortregenen. Het werd een bizarre
inzegening waar later op de avond nog vaak over werd gesproken
onder het genot van een glas bier.

1995
In clubhuis De Peelpoort werd de laatste jaarvergadering gehouden
op 20 april. Het bestuur en de contributie bleef gehandhaafd.
Op 24 juni vierde medelid Jos Nooijen zijn 25 jarig huwelijksfeest
(serenade). Op 5 oktober repeteerde het koor voor de 1e maal in het
nieuwe clubhuis Stationszicht bij Jozef en Gon Hendriks. Een deel
van het koor nam voor de 11e maal deel aan de bonte avonden van
de carnavalsvereniging. Het was een mijlpaal. Op de feestavond
van zaterdag 18 november werd een heuse Karaoke avond gehouden.
Op 8 april organiseerde ons koor een Lenteconcert in het Hofke.
Op 23 april zong het koor een H. Mis in de Leonarduskerk in
Helmond. Op 5 mei nam het koor deel aan de bevrijdingsfeesten
van het Oranjecomité in Deurne. Op 20 mei trok het koor naar
Aalst waar het zong tijdens een concert georganiseerd door het
Aalster Mannenkoor in Den Hof. Reizen is een must voor dit koor.
Van 30 juni tot en met 5 juli werd Salzburg (Oostenrijk) aangedaan.
Het koor nam hier deel aan het 1e Internationalen Chorfestival.
Het was jammer dat er relatief weinig gezongen werd tijdens dit
festival. Op 17 september was het koor te gast bij M.K. Zang en
Vriendschap in Loosbroek tijdens de zangersdag in De Wis t.g.v.
hun 15 jarig bestaan. Op 28 oktober ging de reis naar Oostrum
gem. Venray waar bij de Oastrumse Zangcompaneej werd gezongen
tijdens hun vierkorenconcert. Op 24 december gaf het koor een
serenade aan medelid Jos Nooijen die 25 jaar lid was van muziekkapel De Klutsers in gemeenschapshuis Den Draai in Deurne Zeilberg.

