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Hoofdthema dit jaar was het 40 jarig bestaan van ons koor. De
laatste drie jaren stonden in het teken van de voorbereiding
voor dit jubileumjaar. Op zaterdag 16 januari werd het feestelijk
jaar geopend met een bijzondere h. mis in de Jozefkerk. Zondag
17 januari was gereserveerd voor de receptie en huldiging
van twee Robijnen jubilarissen. Kees Bouwmans en Martien
van Helmond, beide 40 jaar lid van het mannenkoor, werden
gehuldigd door voorzitter Jan Bouwmans en bondsconsul Nellie
Marcellis.
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TOER DUR D E U RZE

40 jaar
Deurnes Mannenkoor

Naast een attentie en een oorkonde kregen zij een prachtige
bronzen sculptuur aangeboden. Op hun beurt schonken de jubilarissen het koor de door Fred Weijers gearrangeerde partituur;
“De Fanfare van Honger en Dorst”. Het was al druk in de zaal en
het werd nog steeds drukker. Burgemeester Hilko Mak kwam
namens B&W de felicitaties overbrengen aan bestuur en leden.
Toen de burgervader zijn ambtsketen werd omgehangen door
kabinetssecretaris Jan Welten stond er iets te gebeuren. In de
zaal was plotseling een zekere opwinding te bespeuren. De
leden Kees Bouwmans en Jan Elbers werden gevraagd naar
voren te komen. Burgemeester Hilko Mak vroeg het woord. Na
zijn mooie speech werden de gebruikelijke woorden; “Het heeft
zijne majesteit de koning behaagd”, uitgesproken. Twee trotse
leden kregen de versierselen, behorend bij het lidmaatschap in
de orde van Oranje Nassau, opgespeld. Het werd een bijzondere
dag voor koor, naaste familie en jubilarissen.

Dit weekend was tevens de opmaat naar een erg druk jaar waaronder twee jubileumconcerten en de “Toer Dur Deurze”.
O.l.v. dirigent Fred Weijers en choreograaf David Vermeulen werd
toegewerkt naar de twee jubileumconcerten met Pasen. Het was
niet echt een ontspannen periode. Dit is gebleken tijdens het
eerste jubileumconcert op 27 januari 1e Paasdag. Zowel dirigent
als koor hadden geen goed gevoel bij deze première. Voorafgaande aan het 2e concert op 2e Paasdag werd door de dirigent
besloten geen Tableau Vivant of choreografie meer toe te passen.
Dit besluit werd begroet. Na het concert waren leden en dirigent
zeer tevreden. Het eerste concert was nu geheel gerehabiliteerd.
Ondanks dat waren het twee mooie concerten.

Op zaterdag 9 april werd in Walsberg het 1e Toerconcert gehouden samen met de Walsbergse Zangvereniging en het Duo
“October Moon”. Op zaterdag 16 april volgde het 2e Toerconcert
i.s.m. G.K. Animato en koor Vela Monte in Zaal de Zwaan in Zeilberg. Als tussendoortje mocht het mannenkoor op woensdag
27 april de Koningsdag in het gemeentehuis van Deurne opluisteren. Niet echt een gelegenheid voor optimale koorzang. Op
zondag 22 mei werd ons 3e Toerconcert gehouden in De Moost
in Neerkant i.s.m. G.K. De Veengalm en Shirley Vollen- berg. Op
zondag 29 mei luisterde ons koor in Deurne de h. mis op voor
het Gouden paar Frans en Thea Bennenbroek. Na de zomervakantie volgde op 2 oktober Toerconcert nr. 4 in Vlierden in M.F.A.
t’ Huis. To Enjoy was onze host deze middag.

Het 5e Toerconcert vond plaats in De Kastanje te Liessel op zaterdag 15 oktober samen met Una Sono en Duo “Trip To Dover”.
Toerconcert nr. 6 vond plaats op zaterdag 5 nov. in De Gouden
Helm in Helenaveen samen met Kerkkoor Helenaveen in combi
met het Gildekoor en M.V. Wilona. Het 7e en laatste Toerconcert vond plaats op zondag 27 nov. in de Jozefkerk samen met
koor Invite, Sint Jozefkoor, Annelie Brinkhof en pianiste Renate
Hasselaar. Het waren stuk voor stuk bijzondere concerten maar
het laatste in de rij was toch wel het meest spraakmakende
concert. Voor scheidend dirigent Fred Weijers zou dit zijn laatste
klus zijn. Toch werd nog eenmaal een beroep op hem gedaan
tijdens de afscheidsdienst van ons gerespecteerd koorlid
Gerard Munsters op maandag 12 december in crematorium
Berkendonk te Helmond. Na een slopende ziekte van enkele
maanden moesten we noodgedwongen afscheid nemen van
onze 2e tenor “Gerrit”.

Op 15 december namen we na een dienstverband van 9 jaar,
ook afscheid van onze dirigent Fred Weijers. Fred heeft de lijn
van zijn voorgangers doorgetrokken en het koor naar een nog
hoger amateurpeil toegebracht. Fred werd hartelijk bedankt en
kreeg naast mooie woorden van onze voorzitter een prachtige
serenade en een mooie sculptuur aangeboden uit handen van
de maker Mike Zschüschen.

Per 1 december werd Jan Berkers onze nieuwe dirigent. Op hem
rust de taak het koor zang-technisch te stabiliseren of verder te
ontwikkelen, niet uit het oog verliezend dat de mannenstemmen ook stilaan ouder worden. Op maandag 22 februari werd
in Zalen van Bussel de jaarlijkse algemene leden vergadering
gehouden. Periodiek aftredend was voorzitter Jan Bouwmans.
Jan is weer herkozen voor drie jaar. Het huishoudelijk reglement

werd op één punt aangepast. Ereleden zijn in de toekomst
voortaan contributie plichtig. Actueel zijn de punten, zoeken
naar; nieuwe repetitie-ruimte, nieuwe dirigent en nieuwe leden.
De contributie is verhoogd naar € 23 per maand. Op donderdag
21 juli was de laatste repetitie in het clubhuis. Het werd een
afscheidsfeestje in eigen kring. Deze avond was Nellie Marcellis
wederom te gast als KBZON consul. Er werden drie jubilarissen
in het zonnetje gezet. Mike Zschuschen en Jo van Hoek waren
beide 12,5 koorlid en Jos Nooijen was 25 jaar koorlid van het
DMK. Gedrieën kregen zij naast het woordje van de voorzitter,
een attentie, de bekende oorkonde en de bronzen respectievelijk zilveren bondsspeld uit handen van mw. Marcellis.

Van Jozef en Gon werd ook persoonlijk afscheid genomen.
Zij waren een geweldige gastheer en gastvrouw (1995-2016).
Het koor nam op zondag 11 september definitief afscheid van
clubhuis Stationszicht. Na het opluisteren van een h. mis werd
het koor een lunch aangeboden door Jozef en Gon Hendriks,
uitbaters van Café Stationszicht. Deze tijd zullen we nooit meer
vergeten.

Op 10 juni werd een deel van het “verdronken” archief verhuisd
naar het CCD, tevens ons nieuwe repetitie onderkomen na de
zomervakantie. Na een fietstocht bracht het DMK op zondag
17 juli een serenade aan Gerard en Paula Daandels in Milheeze.
Zij hadden samen de leeftijd van 140 jaren bereikt. Waardering
en dank gaan uit aan bestuur, p.r. commissie, jubileumcommissie en muziekcommissie. Een bijzonder woordje van dank aan
het adres van Jo Martens voor zijn bijdrage aan het geweldig
mooie drukwerk in de afgelopen jaren. Alle leden bedankt voor
jullie inzet. Het werd een prachtig jaar om niet licht te vergeten.
Ons volgende doel is snel op zoek gaan naar nieuwe leden…

