1981 T/M 1985
TWEEDE LUSTRUM - Deurnes Mannenkoor

1981
Het koor ging na vijf jaar over naar een andere koepel, te weten
het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond. De jaarvergadering
vond plaats op 22 januari er waren geen mutaties binnen het
bestuur dat toen bestond uit voorzitter Tiny Maas, secretaris Jan
van Calis, penningmeester Kees Bouwmans, en de bestuursleden
Franz Bouwmans en Jo Martens. De contributie werd verhoogd
naar fl. 7.50 en fl. 5.00 (voor studerenden). Onze leden Gerrie van
de Sande (22 mei, huwelijksmis gezongen ) en Jo Martens traden in
het huwelijk (18 september, huwelijksmis gezongen ) Op 13 mei
was lid Franz Bouwmans 40 jaar gehuwd (serenade) en op 4 juli was
onze hoffotograaf Harrie Raemakers 30 jaar gehuwd. (serenade)
Het eerste lustrumconcert werd gehouden op 7 februari in Deurne
– Sint Jozefparochie samen met het Veldhovens en het Geldrops
Mannenkoor. Op 13 februari kende ons koor haar feestavond t.g.v.
het 1e lustrum. Op 15 maart werd in de kerk Eglise du sacrement te
Luik (B) een H. Mis opgedragen. Op 29 maart werd een H. Mis
gezongen in de parochiekerk van St. Jozef. In dezelfde kerk was er
een Paasnachtwake op 18 april en een Hoogmis op 1e paasdag 19
april. In de St. Jozefkerk werd ook een zilveren huwelijksmis opgeluisterd voor de Fam. Huisman – Lintermans op 24 april. Op 2 mei
werd een H. Mis gezongen in de Gertrudiskerk in Lottum (L).
Zaterdag 9 mei waren nagenoeg alle Deurnese koren te gast op de
Korendag van groot Deurne georganiseerd door ons koor in de St.
Jozefkerk, een jaarlijks terugkerende zangersdag binnen de
gemeente Deurne. Op 26 september werd er een H. Mis gezongen
voor de leden van de Bouw- en Houtbond i.v.m. hun 50 jarig
bestaan en later op de dag werd geconcerteerd voor de gehandicapten in Zaal van Moorsel in Deurne. Op 17 oktober was ons koor
te gast bij M.K. De Leeuwerik in theater Were Di in Valkenswaard
op hun korenavond. Op 24 oktober werd in de parochiekerk van St.
Jozef een H. Mis gezongen voor de leden van P.D.V. De Luchtbode
i.v.m. hun 60 jarig bestaan. In Gemert werd op zaterdag 7 november deelgenomen aan een zangersdag georganiseerd door de
K.N.Z.V samen met mannenkoor “Van Wor Ik Ben” uit Gemert. Op
19 december was er H. Mis in de parochiekerk van St. Jozef t.b.v. de
Kerstperiode. Op 20 december werd in dezelfde kerk een
Kerstconcert gegeven, de organisatie was in handen van Gemengd
Koor St. Jozef. De volgende dag 21 december was er
Volksconcertzang in de aula van het Peellandcollege. Tot slot werd
op 24 december gezongen in de nachtmis in de St. Jozefparochie.

1982
De jaarvergadering vond plaats op 28 januari. Het bestuur bleef
ongewijzigd evenals de hoogte van de contributie. Op 26 februari
trad ons lid Martien van Helmond in het huwelijk.
(huwelijksmis gezongen) Op 5 november vierde ons lid Piet
Meulendijks zijn 25 jarig huwelijksfeest (huwelijksmis gezongen).
Op 20 Maart toog het koor naar Maarheeze waar werd gezongen
bij gastkoor De Kempengalm tijdens hun donateurconcert. Op 30
maart werd een ondersteuningsconcert gegeven in het
Peellandcollege te Deurne tijdens een lezing van onze beschermvrouwe Drs. A.A.A. Terruwe. Op 4 april was er in het Hofke een koffieconcert door de gezamenlijke buurtverenigingen. Op 10 april

volgde in de St. Jozefkerk een Nachtwake. Van 29 tot en met 31 mei
was het koor wederom te gast in Gretz, Frankrijk op uitnodiging
van Pastoor Jo Terruwe, de broer van onze beschermvrouwe drs.
A.A.A. Terruwe. In Gretz werd des avonds een concert gegeven voor
een volle zaal met enthousiaste Fransen. Op Eerste Pinksterdag
werd de Hoogmis gezongen in de kerk van Gretz. Nadien vertrok
men naar Parijs om daar in de kerk van Saint Germain de L’
Auxerrois een concert te geven en aansluitend om 17.30 uur een H.
Mis op te luisteren. In de tuin van Drs. A. Terruwe werd een serenade gegeven op 18 juli. Op 25 september werd in gemeenschapshuis
De Gouden Helm te Helenaveen een concert gegeven voor de
gehandicaptenbond van Deurne. Op 30 oktober werd in de aula
van het Peellandcollege de Brabant Suite uitgevoerd voor een volle
zaal toehoorders. Op 13 november was ons koor te gast bij het
Gemengde Zangvereniging St. Willibrord in Liessel tijdens de jaarlijkse korendag van groot Deurne. Op 12 december was er weer
Volksconcertzang in de kerk van de H. Geestparochie. Op 19 december volgde het Kerstconcert in de St. Jozefkerk, de Nachtmis op 24
december, de Hoogmis op 1e Kerstdag en een Kerstconcert in het
bejaardencentrum aan de Kruisstraat op 2e Kerstdag.
De repetitieavond was en is nog steeds op de donderdagavond. In
het clubhuis café van Calis is de basis gelegd voor wat ze in o.a.
Deurne noemen “de derde helft”: eerst flink repeteren en daarna een
goed gesprek aan de bar onder het genot van een glas bier of een
lekker borreltje. En omdat zingen en praten hongerig maakte werd
er regelmatig soep, roggebrood met zult of een lekkere haring geserveerd voor de liefhebbers.

1983
Het bestuur en de contributie bleven gehandhaafd tijdens de jaarvergadering op 17 februari.
Op 9 juni trad ons lid Kees Bouwmans in het huwelijk evenals
Johan Beekers op 17 juni. (bij beide leden werd de huwelijksmis
gezongen en een serenade gegeven). Op 26 augustus vierde lid Jan
van Calis zijn zilveren huwelijksfeest (huwelijksmis en serenade).
Dit jaar werd ook een piano aangeschaft. Om wat geld te genereren voor de clubkas werden er regelmatig kienavonden georganiseerd in het “Hofke” en een toepconcours gehouden in clubhuis
van Calis.
Op 2 maart was er medewerking aan een Paaswake in de St.
Jozefparochie. Op 20 maart een koffieconcert in het Hofke en op
2 april een Nachtwake in de Parochiekerk St. Jozef. Op 16 april
waren we te gast in zaal Internos in Neerkant tijdens de korendag
van Deurne georganiseerd door G.K. De Veengalm. Na een aantal
malen Frankrijk bezocht te hebben was tussen 21 - 23 mei het kerkkoor uit het Franse Gretz te gast in Deurne. Dit koor verzorgde met
Pinksteren H. Missen in Deurne – Sint Jozefparochie en in Ommel.
Speciale gast was natuurlijk pastoor Terruwe die weer terug was
op eigen bodem. Op 15 juli werd dirigent Jan Nooijen onthaald op
een warme serenade i.v.m. zijn ambtsjubileum op het gemeentehuis. Op 14 augustus werd een Hoogmis gezongen in de parochiekerk van Helenaveen. Op 3 september was ons koor te gast bij M.K.
Van Wor Ik Ben in Gemert op hun korenavond. Op 10 september

was er na uitnodiging een optreden in het provinciehuis in Den
Bosch in het kader van de manifestatie amateuristische kunstbeoefening. Hoogtepunt was de concertreis naar het Spaanse
Baskenland waar in de plaats Tolosa werd deelgenomen aan het
XV Certamen Internacional de Masas Corales tussen 27 oktober en
2 november. Er werd deelgenomen aan de disciplines; Polyfonie,
Gregoriaans en Folklore. Ondanks het feit dat vele van onze leden
wel eens op klompen hadden gelopen, was het optreden tijdens de
klompendans in de categorie folklore niet echt geslaagd te noemen evenmin als de resultaten in beide andere disciplines. Op 4
december zongen we een Hoogmis in de St. Jozefparochie.
Op 17 december zongen we voor de bejaarden van St. Jozef tijdens
hun Kerstviering. Op 18 december was er weer het jaarlijkse
Kerstconcert in de parochiekerk en zongen we de nachtmis op 24
december. Op 25 december 1e Kerstdag concerteerden we in
Vlierden tezamen met fanfare Wilona tijdens een Kerstmatinee.

1984
Contributie en bestuur bleven onveranderd tijdens de jaarvergadering van 23 februari. Op 27 oktober vierde Arie Smolders zijn zilveren huwelijksfeest. (serenade) De kienavonden werden gecontinueerd als inkomstenbron.
Op 8 januari werd de hoogmis gezongen in de parochiekerk van St.
Jozef. 25 maart was de dag van de gezamenlijke buurtverenigingen
om hun koffieconcert te presenteren. Op 21 april was de Paaswake
in de parochiekerk St. Jozef. Op 12 mei werd de Deurnese Korendag
gehouden bij de Walsbergse Zangvereniging. Op 26 mei nam ons
koor deel aan het 1e Zuid Nederlands Mannenkorenfestival in
Meijel. Hier werd geen klassering bekend gemaakt enkel een dagwinnaar en dat was niet ons koor. Tijdens het Internationale
Zangconcours van Gemengd Koor De Klokkengieters te Aarle –
Rixtel op 6 oktober werd een 1e prijs behaald met lof der jury
(score 368 punten in afd. uitmuntend). Ook de dirigentprijs viel ons
koor ten deel omdat die werd toegekend aan onze dirigent Jan
Nooijen. De later gehouden receptie op vrijdag 2 november werd
druk bezocht. Voor 20 oktober organiseerde ons koor een najaarsconcert in de parochiekerk van St. Jozef. Op 9 december werd de
jaarlijkse Volksconcertzang gehouden in de kerk van de H.
Geestparochie in Deurne. Wat nog restte in de parochiekerk van de
St. Jozef was het Kerstconcert op 16 december, de nachtmis op 24
december en de hoogmis op 25 december 1e Kerstdag.

1985
De jaarvergadering werd gehouden op 28 februari. Er zijn geen
mutaties in het bestuur. Ook de contributie blijft gelijk. Op 2
november overlijdt ons lid Jan Strijbosch. Hij wordt ten graven
gedragen op 5 november (requiemmis). Voor de eerste maal neemt
het koor deel aan de bonte avond van Carnavalsvereniging De
Heikneuters in Deurne - Sint Jozefparochie op 19 januari. Door aangepaste teksten van een drietal liederen werd de plaatselijke politiek zingend op de hak genomen. Op 16 december worden enkele
Kerstliederen opgenomen door Radio Brabant, deze worden uitgezonden op 1e Kerstdag. In het Spaanse Tolosa zijn in 1983 al de eerste contacten gelegd met het vele malen bekroonde Roemeense
koor “Armonia” uit Cluj – Napoca. Contacten werden hernieuwd
voor een uitwisselingsconcert met het Roemeense koor dat een
muzikaal optreden zou moeten verzorgen tijdens het 10-jarig
bestaan van ons koor volgend voorjaar.
Op 16 februari wordt in Vlierden een serenade gegeven aan het
Boerenbruidspaar tijdens hun Boerenbruiloft in zaal Thijssen. Op 6

maart is de Paaswake in de parochiekerk St. Jozef. Op 16 maart
wordt deelgenomen aan een Lenteconcert bij gemengde zangvereniging Egelsheim in Hegelsom. Op 24 maart is er weer het bekende koffieconcert door de gezamenlijke buurtverenigingen. Op 21
april zingt ons koor een H. Mis in de parochiekerk van Mierlo-Hout.
Op 27 april geeft het koor een serenade aan haar beschermvrouwe
in het Missiehuis, zingt de zilveren huwelijksmis van Fam. van der
Heijden van Bussel en neemt deel aan de Deurnese Korendag in
Sint Jozefparochie. Op 30 april zingt het koor een H. Mis in
Griendtsveen voor de invalidenbond. Op 4 mei treedt het koor aan
voor een herdenkingsdienst en later voor een optreden op de
markt i.v.m. dodenherdenking. Op 14 september zijn we te gast bij
Con Amore in Boshoven tijdens een nazomerconcert. Op vrijdag 25
(en 26) oktober werd deelgenomen aan de zangersdagen van de
KNZV gewest Brabant/Zeeland mede georganiseerd door mannenkoor De Nachtegaal uit Someren. Hier werd een lovend rapport
afgegeven door een vakkundige jury. Op 28 oktober zijn we te gast
in Venray - Oostrum bij de Oastrumse Zang Companeej tijdens hun
vier koren treffen. Op 15 december zijn we te gast bij de opening
van de nieuwe kiosk op de Markt van Deurne. De Nachtmis op 24
december wordt ook weer mee gezongen met het Kerkkoor.

