1976 T/M 1980
EERSTE LUSTRUM - Deurnes Mannenkoor

1976
Na voorbereidend werk van een commissie werd op 8 januari in
café van Calis te Deurne - Sint Jozefparochie uit leden van kerkkoor
Sint Jozefparochie en knapen-herenkoor Deurne ’67 een mannenkoor opgericht. Gestart werd met de naam Allegro Con Brio maar
die veranderde al snel via mannenkoor Sint Jozef naar de huidige
naam Deurnes Mannenkoor. Het oprichtingsbestuur bestond uit
voorzitter Tiny Maas (1976 – 1987), secretaris Jan Martens (1976 –
1977) en penningmeester Kees Bouwmans (1976 – 1987). Het koor
telde bij de oprichting 22 leden waaronder de eerste dirigent Jan
Nooijen (1976 – 1988) en de vaste organist Piet van Ooij (1976 –
1982). De eerste contributie voor de leden bedroeg fl. 1.- per maand.
Het koor sloot zich aan bij de koepel Nederlandse Bond van
Katholieke Zang- en Oratoriumverenigingen.
In het oprichtingsjaar werden al diverse optredens verzorgd in de
regio en ver daarbuiten. Hoogtepunt in dit jaar was de 1e prijs in
de categorie Gregoriaans gezang tijdens het XXIV Concorso
Polifonico Internazionale “Guido D’Arezzo” in Italië van 25 t/m 29
augustus. Op 9 oktober werd een eucharistieviering verzorgd in
Neuss (Duitsland) en op 30 oktober werd meegewerkt aan het
populaire Tros radioprogramma Toerja – Toernee dat uitgezonden
werd vanuit gemeenschapshuis De Vierspan in Deurne. Verder
werd er geconcerteerd op 24 april tijdens de Deurnese korendag in
het Willibrordgymnasium en het Koffieconcert op 12 september in
gemeenschapshuis De Vierspan te Deurne. Op 26 september werd
er een H. Mis gezongen in de parochiekerk van Asten en op 16
oktober in de parochiekerk van Sint Jozef.

1977
Tijdens de eerste jaarvergadering op 13 januari werd het bestuur
uitgebreid en daardoor gecompleteerd met de twee bestuursleden
Jan Bouwmans (1977 – 1977) en Franz Bouwmans (1977 – 1986). Ook
Jan van Calis (1977 – 1993) kwam nieuw in het bestuur, hij nam het
secretariaat over van Jan Martens. Het ledental was inmiddels al
gegroeid tot zo’n dertig. De contributie werd verdrievoudigd van
fl. 1.- naar fl. 3.- per maand. De jongere leden betaalden slechts de
helft van de prijs.
Naast een aantal concerten en H. Missen in de regio (o.a. in Asten,
Best en Lottum) werd wederom een trip georganiseerd naar het
buitenland. Ditmaal ging de bus richting Gretz, nabij Parijs in
Frankrijk. Hier werden op verzoek van pater Jo Terruwe uit Deurne,
die pastoor was in Gretz op 23 t/m 25 september enkele H. Missen
gezongen en concerten gegeven voor de Franse bevolking. Alle
optredens werden erg goed ontvangen. Als dank voor de spontane
medewerking kreeg het koor een diner aangeboden. Tijdens de
jaarlijkse Deurnese korendag, op 14 april in Liessel werd deelgenomen aan een studiemiddag. In de donkere dagen voor Kerst werd
een Kerstconcert gegeven in de parochiekerk van de H. Jozef.

achterhoofd ging het koor voorbereidingen treffen voor een hernieuwde kennismaking in het Italiaanse Arezzo. Van 23 t/m 28
augustus werd deelgenomen aan het XXVI Concorso Polifonico
Internazionale “Guido D’Arezzo”. De verwachtingen waren hoog
gespannen. Het was voor velen een teleurstelling dat slechts een
zesde prijs werd behaald in de categorie Gregoriaans en een vijfde
prijs in de categorie Polyfonie. Volgens twee ter zake kundige
Benedictijner monniken had het chauvinisme van de puur
Italiaanse juryleden ons koor parten gespeeld. Zij namelijk hadden
het Deurnes Mannenkoor bovenaan geplaatst in de categorie
Gregoriaans. Toch hield ons koor een eervolle uitnodiging over om
een H. Mis op te luisteren in de kathedraal van Monte San Savino,
persoonlijk uitgenodigd door de bisschop. De kosten van het hieraan verbonden diner moeten minstens gelijk zijn geweest aan het
geldbedrag, dat was verbonden aan de eerste prijs.
Verder waren er concerten op 4 maart in Maarheeze bij G.Z.V. De
Kempengalm en op 15 april tijdens de jaarlijkse korendag bij G.K.
Animato in Deurne - Zeilberg. Het koor luisterde steeds vaker
huwelijks- en jubileummissen op, o.a. op 13 augustus in de parochiekerk van Asten, op 20 aug. en 13 okt. (zilveren huwelijksfeest
van lid Carel Verspay) in de St. Jozefkerk, op 5 nov. Allerheiligenmis
met Gregoriaanse gezangen in de St. Jozefkerk, op 17 december
een Kerstconcert in de Jozefparochie en op 24 december de nachtmis in de St. Jozefkerk i.s.m. Kerkkoor St. Jozef.
Naast het voornoemde in Arezzo gebeurden er nog wel meer rare
dingen in Italië. Een drietal onafscheidelijke leden, die later het
stempel ‘ de drie musketiers’ zouden krijgen waren lopend onderweg naar een concert toe in het zonnige Italië toen een van hen een
speelgoedpistool vond. Het pistool werd met water (het kan ook bier
zijn geweest) gevuld en uitgeprobeerd op elkaar en jawel op een
passerende auto. Laat nu in die auto twee Italiaanse carabinieri zitten. De lol sloeg om in zekere angst. De zangers werden tegen de
muur gezet op niet mis te verstane wijze om ter plaatste gefouilleerd te worden. Met handen en voeten probeerde men de agenten
uit te leggen dat het om een grap ging met een waterpistool. Toen
eindelijk het lire-muntje was gevallen bij de agenten begonnen zij
elkander nat te spuiten tot grote verbazing van onze zangers. Na
deze hilariteit boden de agenten onze musketiers zelfs een lift aan
naar de plaats van bestemming.

1979

1978

Op 3 november werd een grote reünie gehouden met koorleden
van Deurne ’67 in het Hofke van Marijke. Vele zangers van het
mannenkoor hebben deel uitgemaakt van Koorschool Deurne ’67.
Het werd een bijzonder geslaagde avond. Tijdens de jaarvergadering op 1 februari waren er geen mutaties binnen het bestuur. Wel
moest de contributie worden verhoogd, deze ging respectievelijk
naar fl. 5.00 en fl.- 2.50. Om de kosten te kunnen beheersen werden diverse bronnen aangewend om de kas te spekken.

Bestuurslid Jan Bouwmans die tussentijds was afgetreden werd
tijdens de jaarvergadering van 26 januari vervangen door Tony
Zwikstra (1978 – 1980).
Met het prachtige resultaat van het zangconcours 1976 nog in het

Het aantal optredens is weer gegroeid. Op 19 maart werd een serenade gebracht aan medelid Sjef Hermans die 50 jaar lid was van
kerkkoor St. Jozef. Op 24 maart werd een H. Mis gezongen voor de

leden van de Bouw- en Houtbond in de Deurnese Willibrorduskerk
en op 28 april was ons koor te gast bij mannenkoor A Capella in
Lierop voor het opluisteren van hun jubileummis t.g.v. van hun 12,5
jarig bestaan met aansluitend een jubileumconcert in zaal van
Oosterhout. De jaarlijkse Deurnese korendag was ditmaal op 12
mei in Helenaveen in gemeenschapshuis De Gouden Helm. Op 30
juni zong ons koor een H. Mis in de parochiekerk van IJsselsteijn (L)
Hier ook werden de nieuw aangemeten kostuums voor de eerste
maal gepresenteerd. De kostuums werden natuurlijk ook gepresenteerd voor eigen publiek tijdens een H. Mis op zondag 1 juli in
de eigen parochiekerk van St. Jozef. Op 13 augustus werd een serenade gebracht aan oud lid Jan Meulendijks. Een concert werd weer
gegeven op 23 november in galerie De Roode Leeuw te Deurne
voor de kunstkring tijdens een expositie van Petra Schiks. Op 16
december was er weer het jaarlijkse Kerstconcert in de Jozefkerk
gevolgd door een Volks Kerstzang op 17 december in de aula van
het Peellandcollege. Op 24 december werd de nachtmis gezongen
in de Jozefkerk evenals de hoogmis op 25 december 1e Kerstdag.

1980
Tijdens de jaarvergadering van 24 februari werd Jo Martens (1980
– 1988) in het bestuur gekozen. Het eerste rustend lid van de vereniging werd J. Heesmans.
Dit jaar kende meerdere hoogtepunten. Van 15 t/m 18 mei, tijdens
het Hemelvaartsweekend was het koor naar Gretz in Frankrijk
wederom op uitnodiging van Pastoor Terruwe uit Deurne. Na het
welkomstwoord en een verfrissing trok men naar college St.
Vincent de Paul in Tournan, de thuishaven gedurende vier dagen.
Op vrijdag volgde een boottocht over de Seine en in de avonduurtjes bracht men een bezoek aan het bekende theater Folies
Bergéres. In de dagen erop werden een communiefeest in Tournan
en een H. Mis opgeluisterd in Gretz. Tot slot was er een concert
met o.a. enkele ingestuurde Franse liederen. De ontvangst in
Frankrijk was weer prima.
Een ander hoogtepunt was het opluisteren van de receptie van
kardinaal Alfrink tijdens diens 80e verjaardag in huize “Dijnselberg”
in Zeist op vrijdag 4 juli. Het koor werd verwelkomd door drs.
A.A.A. Terruwe uit Deurne. Er waren vele prominenten aanwezig
waaronder een team van KRO’s actualiteitenprogramma Brandpunt
waaronder presentator Ad Langebent. Door de KRO zijn filmbeelden
opgenomen en uitgezonden van enkele ten gehore gebrachte
Gregoriaanse gezangen.
Voor onze bejaarden werd een concert gegeven op 10 januari in
het bejaardencentrum aan de Kruisstraat. Op 16 maart waren we
te gast in Someren bij M.K. De Nachtegaal voor het geven van een
halfvastenconcert in Hotel Centraal. We namen ook deel aan het
koffieconcert van het Meijels Mannenkoor op 23 maart in zaal
Janssen – Jaspers. Op 20 april zongen we mee tijdens een koffieconcert in gemeenschapshuis De Vierspan georganiseerd door het
Deurnes Gemengd Koor. Op 25 april zongen we de huwelijksmis
van ons lid Tony Zwikstra in de kerk van IJsselsteijn (L). Later volgde
een serenade aan het bruidspaar. De jaarlijkse korendag werd
gehouden in de Alfrink Mavo. Op 1 juni nam ons koor deel aan een
zangersdag van NBKZO i.s.m. G.K. Con Amore uit Someren – Eind.
In zaal De Plattevonder namen 20 koren deel aan de zangersdagen. Op 10 juli droegen we een concert op aan pastoor Terruwe in
pensionaat Eikenburg in Eindhoven waar hij te gast was met zijn
Franse jeugd. Op 17 oktober werd ons lid Sjef Hermans ten grave
gedragen. Ons koor zong mede zijn requiemmis. Op 18 oktober gaf
ons koor een najaarsconcert in de parochiekerk van St. Jozef. Naast
de concerten werden een aantal H. Missen gezongen in de paro-

chiekerk van St. Jozef. Ook de nachtmis op 24 december en de
hoogmis op 25 december horen hiertoe. Op 19 december werd een
Kerstconcert gegeven in Jupille (Luik) België.

