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ZEVENDE LUSTRUM - Deurnes Mannenkoor

2006
Dit jaar kende het koor haar dertig jarig bestaan. In het kader van
dit jubileum zou er een speciaal concert worden gehouden in de
vorm van een bijzonder samenwerkingsproject.

vond plaats in de H. Willibrorduskerk van Deurne – Centrum. Cabaretgroep Des Mar Kwats werkte eind januari en begin februari ook
weer mee aan de bonte avonden in St. Jozefparochie en Deurne.

De jaarvergadering van donderdag 16 februari bracht geen wijziging
binnen het bestuur. Jan Koolen bleef voorzitter, Jan Elbers secretaris
en Jan Bouwmans penningmeester, Jo Martens en Sjef Packbier
bleven bestuurlid. De contributie werd met terug werkende kracht
per1 januari verhoogd naar ¤ 7.50 per maand. Op 3 februari overleed ons lid, 2e tenor Gerard Rooijackers na een ziekbed (requiem
op 8 febr. i.s.m. het kerkkoor St. Jozef). Op zaterdag13 mei werden
tijdens de feestavond de zilveren leden Martien Koppens en Ton
Verhaegh gehuldigd evenals de koperen jubilaris Jan Bouwmans,
allen kregen de daarbij passende bondsspeld en oorkonde uitgereikt door de bondsconsul. Voorafgaande aan de feestavond werd
een oriëntatie fietstocht georganiseerd. In het najaar ging het koor
een weekendje op stap naar Vlaanderen. Op zaterdag 9 september
werd de stad Gent aangedaan en op zondag 10 september werd
Brugge bezocht. Vanzelfsprekend werd er hier en daar gezongen,
zelfs in de bootjes tijdens een prachtige rondvaart door Gent. Dit
was voor Gent een nieuwe ervaring.

2007

Op 30 maart waren we als koor te gast in verzorgingshuis De
Nieuwenhof voor het bijna jaarlijks concert. Op de zondagen 21 mei
en 25 juni luisterden we de H. Mis op in respectievelijk het Elkerliek
ziekenhuis in Helmond en het Catharina ziekenhuis in Eindhoven.
I.s.m. kerkkoor St. Jozef zongen we op 27 september wederom een
requiemmis voor een oud lid van ons koor. Lambert Poels werd ten
graven gedragen. In de cyclus verbroederingsconcerten traden we
aan op 14 oktober in Deurne – Walsberg samen met M.K. De Nachtegaal uit Someren met als bijzondere gast wereldkoor Makandra uit
Deurne. Op zaterdag 21 oktober waren wij te gast bij het meerkoren
concert van het Maasbrees Mannenkoor. We concerteerden met
Equal Voices uit regio Weert en het gastkoor. Op 2 november zongen
wij een afscheidsmis voor Willem Melgers, vader van ons lid Toon
Melgers.

Op zaterdag 13 januari trapten we af met een bijzonder optreden
voor prins Hein den Twidde in de avond van “rondom de prins”.
Op 8 februari was het weer tijd voor een optreden in verzorgingscentrum De Nieuwenhof in Deurne.

Op 9 december werd, in het kader van het 30-jarig bestaan, een
grotere productie voor het voetlicht gebracht. Samen met Musical
Voices, een van de andere koren van onze dirigent Theo van Teeffelen
brachten we een speciaal optreden onder de naam “Four Seasons
Greetings” in de voormalige aula van het Peelland college. Het werd
een spetterend concert van beide koren o.l.v. van dezelfde dirigent
met muzikale begeleiding van combo, ondersteunende diabeelden
en uitwisseling van stemmen. Soms samenzang, dan weer solo en
duetten en dat geheel werd op een toepasselijke manier aan elkaar
gepraat door Thea Ugen en Jos Nooijen. Het herfstseizoen werd
zelfs zingend aangekondigd door beide presentatoren op muziek
van het ons zo bekend in de oren klinkende “Het dorp” van Wim
Sonneveld.

De jaarlijkse korendag van Groot Deurne werd ditmaal gehouden
op zaterdag 21 april in gemeenschapshuis De Moost in Neerkant,
georganiseerd door G.K. De Veengalm. Ook dit jaar werd een uitstapje met de partners georganiseerd. Op zaterdag 15 september
werden de Hanze-steden Deventer, Zutphen en Doesburg bezocht.

Op zaterdag 16 december waren we te gast bij het Heusdens Gemengd Koor voor hun Winterconcert. Op de valreep kregen we nog
een verzoek voor het zingen van een requiemmis op zaterdag 29
december i.v.m. het overlijden van Dhr. Sjef Remmen. Het afscheid

Het jaar 2007 stond min of meer in het teken van een dirigentwissel.
Na twintig jaar zouden we langzaamaan afscheid gaan nemen van
Theo van Teeffelen en op zoek gaan naar een nieuwe dirigent.
Het draaiboek en sollicitatieprocedure werd in goed overleg met
de muziekcommissie opgestart. Fred Weijers uit Overasselt werd
op 1 november benoemd als nieuwe dirigent van het Deurnes
Mannenkoor en zal starten op 1 januari 2008.
De op donderdag 1 maart gehouden jaarvergadering leerde ons dat
penningmeester Jan Bouwmans (2003 – 2007) tussentijds was
afgetreden en dat hij werd vervangen door Johan Beekers als nieuwe
bewaker van de penningen. Op 19 juni overleed onze eerste dirigent
en erelid Jan Nooijen, samen met het kerkkoor St. Jozef deden we
hem uitgeleide op 23 juni in Deurne–St. Jozefparochie. Lid Hein
Albers zal het komende carnavalsseizoen regeren als prins Hein 2e
heerser over het Peelstrekelland in Deurne.

Op zondag 15 april werd een H. Mis opgeluisterd in de kapel van het
Elkerliek ziekenhuis te Helmond. Toen de H. Mis ten einde was en het
koor een kopje koffie had genoten wilde men richting Deurne gaan
maar dat mocht niet van de beveiliging. De deuren werden
hermetisch afgesloten vanwege een grote uitslaande brand elders in
Helmond. De politie gelaste iedereen binnen blijven i.v.m. mogelijke
ademhalingsproblemen. Om de tijd te vullen hebben we toen maar
een extra concertje gegeven voor alle toehoorders en de patiënten.
Dit extra optreden werd zeer goed ontvangen.

Het was inmiddels al weer 11 jaar geleden dat de eerste CD “Deurnes
Mannenkoor” werd opgenomen en gepresenteerd. Aanvankelijk
lag het in de bedoeling om een mastertape te produceren, zeg
maar het visitekaartje voor deelname aan concoursen en festivals.
Na beraad ontstond steeds meer het idee om toch maar weer te
kiezen voor het produceren van een nieuwe cd. Op 29 september
wordt de 2e cd “Thanks for the Memory” opgenomen in de kapel
van conferentiecentrum Willibrordhaeghe.
Op zondag 21 oktober zongen we een H. Mis in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Op woensdag 31 oktober waren we te gast in
het Gerardushuis in Deurne – Walsberg voor een gesloten optreden.

We gaven een concert voor ZijActief, het vroegere KVO. Als laatste
activiteit van dit jaar gaven we een serenade bij ons lid en bas Harry
(en Tinny) Munsters vanwege zijn 40 jarig huwelijksfeest. Naar later
bleek hielden we hier een lid aan over. Dus het loonde de moeite
weer. Cabaretgroep Des Mar Kwats nam eind januari en begin
februari deel aan een drietal bonte avonden in de gemeente Deurne.
Op donderdag 20 december namen we afscheid van Theo als actief
dirigent tijdens zijn laatste repetitie. Theo en zijn Ans werden 30
witte rozen aangeboden door de leden.

2008
Begin januari stond geheel in het teken van het afscheid van dirigent
Theo van Teeffelen. Theo werd geroemd om zijn persoonlijkheid,
ondanks zijn studie koordirectie was hij een autodidact.
Zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn dwong hij veel respect af in
de groep. Hij liet elk individu in zijn waarde en wist het koor op weg
naar grote optredens altijd klaar te stomen met alle ups en downs
die hij onderweg tegen kwam. Theo werd voor zijn diensten benoemd
tot eredirigent van ons koor. Het eerste exemplaar van de nieuwe
cd “Thanks for the Memory” werd aan Theo aangeboden door burgemeester Daandels. Tijdens de receptie werd de nieuwe dirigent Fred
Weijers voorgesteld aan alle genodigden. Hij kreeg een uit de kluiten
gewassen stemvork uit handen van Theo aangeboden. Er waren
speeches en nog tal van handelingen. Aansluitend was er een feestavond voor diverse genodigden. Naast het programma voor Theo en
Ans werd er officieel afscheid genomen van enkele leden die eerder
bedankt hadden als lid.
Op de jaarvergadering van donderdag 28 februari was er geen bestuursmutatie. Voorzitter Jan Koolen blijft geflankeerd door secretaris
Jan Elbers, penningmeester Johan Beekers en de bestuursleden Jo
Martens en Sjef Packbier. De contributie werd verhoogd naar € 10.00
per maand.
De geplande concertreis naar Cork moest helaas worden geannuleerd. Dit was een enorme tegenvaller bij zowel bestuur als de leden.
Op de clubdag van 13 september werd een leuke fietstocht gehouden.
Na afloop werd genoten van een warm buffet. In de avonduren
waren er activiteiten die in het teken stonden van de jubilarissen.
Arie Smolders was zilveren jubilaris.
Frans Bennenbroek, Jan van de Kerkhof en Jan Elbers waren 12½ jaar
trouw aan de club. Zij allen ontvingen uit handen van de bondconsul
een speld met de daarbij behorende oorkonde. Dit jaar waren we
als koor ook 12½ jaar te gast bij Jozef en Gon in clubhuis Stationszicht. Op de zaterdagen 15 maart en 11 oktober hadden we een workshop op de voormiddag.
Het eerste optreden van Fred was tijdens het concert bij het Meijels
dameskoor op zaterdag 12 april. Later op die avond vertrok de bus
met zangers naar Cuijk waar het koor een serenade bracht bij het
uitgestelde huwelijksfeest van lid Jo van Hoek met zijn Joke.
In Liessel waren we te gast bij G.Z. Sint Willibrordus tijdens de jaarlijkse korendag Groot Deurne op zaterdag 19 april. Alle deelnemende
koren aan de cyclus kregen ca.12 minuten de tijd om hun kunnen te
tonen.
Op zaterdag 20 september nam het koor deel aan een internationale
korendag in Vught. Vele koren uit Nederland en diverse koren uit
Duitsland en België zongen op meerdere plaatsen in het centrum
van Vught. Tot slot werkten alle koren nog mee aan een afsluitend
galaconcert in theater De Speeldoos. Dit werd tot dusverre het beste
optreden van het koor o.l.v. onze nieuwe dirigent.

Zondag 26 oktober was de kapel van het Elkerliek ziekenhuis het
onderkomen tijdens het opluisteren van een H. Mis. Ook nu werd
weer een klein concertje achteraf gegeven. De reden was een andere
dan vorig jaar. We moesten even wat tijd rekken voor het maken
van een nieuwe groepsfoto in Boscotondo. Het laatste optreden
was het concert in de Kerstsfeer op 20 december in de Willibrorduskerk van Deurne – Centrum samen met het jeugdkoor van Kunstkwartier Helmond o.l.v. Maria Coolen. Doel van dit concert was geld
inzamelen voor het orgelfonds van deze kerk. Ook nu weer nam
Des Mar Kwats in de maand januari een viertal keer deel aan de
bonte avonden van enkele carnavalsclubs in Deurne.
Eenmaal was er ook een deeloptreden voor de ouderen van Sint
Jozefparochie op 18 januari.
Wat ook wel eens vermeld mag worden is dat het koor al voor
het zeventiende jaar oud papier op haalt in een aantal wijken van
Deurne.

2009
In het 2e jaar o.l.v. dirigent Fred Weijers werden de puntjes wat
meer op de i gezet. Zaken als; stimuleren te gaan zingen zonder
mappen, instuderen van nieuw repertoire, en zingen met beleving
kregen steeds meer de aandacht. In dit jaar wilde het koor zich ook
weer eens gaan toetsen en schreef in voor de voorronde van het
Nederlands Koor Festival. De voorronde in Breda op 4 april werd
met glans doorstaan. Het behaalde puntentotaal van 249½ punt
was ruimschoots voldoende voor deelname aan de halve finale in
2010.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering, gehouden op donderdag
26 februari leerde dat er een behoorlijke bestuursmutatie had
plaats gevonden. Voorzitter Jan Koolen (1988 – 2009) en bestuurslid Sjef Packbier (2002 – 2009) hebben het bestuur vaarwel gezegd.
Na een tweejaarlijkse studieperiode keerde Jan Bouwmans (vanaf
2009) weer terug, vergezeld van Martien van Helmond (vanaf
2009) die reeds lid was vanaf de oprichting. Na deze en nog een
extra ledenvergadering kwam de volgende bestuurs - samenstelling
tot stand. Secretaris Jan Elbers (vanaf 1997) zal voorlopig ook de
functie van voorzitter vervullen tot er gekozen zal gaan worden
voor een volgende bestuurs -samenstelling. Jan Bouwmans gaat
opnieuw de penningen beheren na enkele jaren afwezigheid. Jo
Martens (vanaf 2002) en Johan Beekers (vanaf 2007) completeren
het bestuur en nemen een aantal waarnemende functies over.
De contributie blijft gehandhaafd op € 10.00 per maand. Het ledenaantal blijft nagenoeg stabiel en staat nu op 32 actieve zangers,
twee minder dan afgelopen jaar.
Over het aantal optredens mag het koor tevreden zijn. Op 25 april
waren we te gast in Liessel op de jaarlijkse korendag van Groot
Deurne. Dit optreden was tevens een opmaat voor de concertreis
van ons koor naar het Poolse Leszno van 30 april t/m 4 mei.
In nauwe samenwerking met Stichting Vriendenkring Deurne Leszno werd een prachtreis georganiseerd die vele goede indrukken
heeft achtergelaten. Tijdens de evaluatieavond van deze reis op
zaterdag 6 juni werden drie jubilarissen in het zonnetje gezet.
Jo Martens was al voor de tweede keer 12½jaar lid, Cor Terheijden
was reeds 25 jaar aan ons koor verbonden en dirigent Fred Weijers
mocht gedenken dat hij 30 jaar dirigent was waarvan het tweede
jaar bij ons koor. Allen kregen een bondspeld met oorkonde en/
of getuigschrift uitgereikt door de bondsconsul. Op zondag 14 juni
luisterden we mede een concert op bij G.K. Landante in Reek
(Landert). Op zondag 23 augustus gaf het koor in Molenhoek een

serenade tijdens de high tea party van Fred Weijers en Anja Ligtenberg. Op maandag 21 september luisterde het koor mede de avondwake op van Mw. Koppens van Diesen, de overleden moeder van
ons lid Martien Koppens. Een serenade was er ook op 28 oktober
voor koorlid Arie Smolders en zijn vrouw Toos tijdens de receptie
van hun gouden huwelijksfeest in Liessel. Op zondag 8 november
luisterden we als koor de H. Mis op in het Elkerliek ziekenhuis te
Helmond.
Op vrijdag 13 november gaf het koor een prachtig muzikaal intermezzo tussen twee optredens in van het Oekraïense jeugdkoor
Dzvinochok uit Kiev in de Willibrorduskerk van Deurne – Centrum.
Zaterdag 14 november was het nieuwe cultuurcentrum “Martien
van Doorne” gastheer voor een bijzonder optreden in het kader van
de sPeelse Kunsten.
Samen met fotoclub Optika en showdansgroep Enjoy werd een
avondvullend theaterprogramma gepresenteerd onder de naam
“Langs het tuinpad van mijn vader”. Het werd een bijzonder programma waaruit vele goede leermomenten werden gehaald.
Op donderdag 19 november was er een concert voor onze senioren
in verzorgingstehuis De Nieuwenhof te Deurne. Op de valreep kwam
er nog een verzoek binnen voor het geven van een concert op
zaterdag 12 december voor de Diaconale Raad en hun leden in de
Wederkomstkerk in Den Bosch in het kader van de Adventviering
2009.
Diverse van onze zangers werkten mee aan projecten buiten ons
koor om. Een project was het “Endelea” project van onze dirigent
Fred Weijers en het andere project was t.b.v. de Stichting behoudt
Jozefkerk m.m.v. KHD, koor Invicto en Gerard van Maasakkers.
Cabaretgroep Des Mar Kwats werkte met succes mee aan diverse
bonte carnavalsavonden in de regio. Ons koorlid Tiny Maas werd
op 29 april voor zijn vele verdiensten in het verleden, benoemd als
ridder in de orde van Oranje Nassau. Het koor kende zangtechnisch
een prima jaar maar in de privésfeer waren helaas toch wel diverse
persoonlijke tegenslagen te melden. Op zo’n momenten kan de
steun van leden onderling verlichtend werken en is het fijn bij zo’n
club te mogen zijn.

2010
Met het verzorgen van o.a. twee prima optredens en daardoor het
behalen van de halve finale (29 mei) en de finale (27 nov) van het
Nederlands Koren Festival in Arnhem hebben we dit jaar een meer
dan voortreffelijk resultaat neer gezet. Van de jury mogen we ons
het beste mannenkoor noemen. Ofschoon we net niet in de prijzen
vielen kregen we een erg goed juryrapport. We kenden daarnaast
een flink aantal prima optredens met lovende reacties vanuit het
publiek. Op 18 juni overleed Tiny Maas, een van de medeoprichters
van ons koor, oud voorzitter en erelid. Hij moest zich na een
slopende ziekte gewonnen geven en dat deed iedereen zichtbaar
erg veel pijn.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden op donderdag
4 maart leverde naast een forse contributieverhoging van € 10.00
naar € 15.00 per maand, geen echte verrassingen op.
De aftredende bestuursleden Jo Martens (2002) en Jan Elbers (1997)
werden herkozen als respectievelijk bestuurslid en voorzitter.
Laatstgenoemde blijft ook de functie van secretaris bekleden. Jan
Bouwmans (2009) blijft penningmeester mede geflankeerd door
de bestuursleden Johan Beekers (2007) en Martien van Helmond
(2009). Een ander heugelijk feit is dat oud-burgemeester van Deurne,
Gerard Daandels tijdens de clubdag op zaterdag 18 september

wordt benoemd als beschermheer van het DMK. Hiermee was het
koor erg ingenomen. Diezelfde dag wordt Sjef Packbier gehuldigd
als 12½ lid. De clubdag stond in het teken van een auto-oriëntatietocht met als thema misdaad. De tocht voerde door de regio Noord
Limburg, ‘s-avonds afgerond met een misdaadquiz en de prijsuitreiking.
Het aantal optredens en de kwaliteit ervan mogen prima genoemd
worden. Op zondagmiddag 28 februari verzorgden we voor
Stichting Cam een uitgebreid concert in Molenhoek (Gem. Mook).
Op 23 juni namen we in een prachtige eredienst afscheid van ons
erelid Tiny Maas. Samen met het kerkkoor Sint Jozef verzorgde het
DMK deze afscheidsdienst. Op vrijdagavond 17 september mochten
we een serenade brengen op het Hub van Doornecollege voor onze
leden Jos Nooijen en Henri van den Boogaard die afscheid namen
als leerkracht in het voortgezet onderwijs. Voor orgelfonds Hoge
Noot verzorgden we op zondag 10 oktober een benefietconcert in
de Willibrorduskerk van Deurne. Op zaterdagmiddag 30 oktober
luisterden we de plechtigheden voorafgaande aan de onthulling van
het beeld “bevestigend samenleven” op ter nagedachtenis van de
bijna honderdste verjaardag van mw. dr. Anna Terruwe (beschermvrouw 1977-1990). Dit alles ten overstaan van vele bijzonder
genodigde gasten in het gemeentehuis van Deurne. We luisterden
een H. Mis op in de Lambertuskapel van het Elkerliek ziekenhuis in
Helmond op zondag 7 november. Als laatste uitvoering mochten
we op zondag 12 december optreden als gastkoor tijdens het Kerstconcert van het Deurnes Gemengd Koor. Vele mensen hebben de
kerk helaas moeten verlaten vanwege te weinig zit- en staanplaatsen. Het slotstuk zou deelname worden aan de Kerst Winter
Wonder Wandeling op vrijdag 17 december maar deze hebben we
door onvoorziene omstandigheden moeten afmelden.
Muzikaal kende het koor een prachtig jaar o.l.v. haar dirigent Fred
Weijers. Cabaretgroep Des Mar Kwats werkte zoals gebruikelijk
weer mee aan de bonte avonden van CV de Heikneuters in DeurneSint Jozefparochie op 22 en 23 januari en tijdens de avonden van
het Klotgemul van CV De Peelstrekels op 29 en 30 januari.
Daarnaast werd er ook meegewerkt aan de ouderenmiddag op
zaterdag 30 januari. Muzikaal en cabaretesk gezien volgt Kwats in
het spoor van het DMK.

