Vriendenbrief nr.3 van het
schipperskoor de Maessanghers
Uitgave: december 2016.

Dit is onze derde vriendenbrief aan u,
vriend van de Maessanghers. *)
Van de voorzitter
Met veel enthousiasme komen de
koorleden wekelijks op de
woensdagmorgen bij elkaar om te zingen.
Dit gebeurt alweer geruime tijd in een
andere ruimte als voorheen. Immers
onze vorige thuishaven was Palazzo, dat
in 2015 door een hevige brand totaal in
de as werd gelegd. De huidige ruimte, de
zaal in de Protestants Christelijke
Bagijnenkerk, bevalt ons uitstekend. De
organisatie om alles in goede orde te
laten verlopen is perfect. De bediening
tijdens de pauze verloopt, zoals we
gewend waren in onze vorige locatie, op
een aangename wijze. Niets dan lof voor
de dames die het met liefde en plezier
doen.
Onze dirigent Geert Verhallen heeft ons
al 6 jaar onder zijn hoede en is telkens
weer in staat om ons op een
onderhoudende wijze aan te zetten onze
zangkwaliteiten stap voor stap te
verbeteren. Dit is te merken aan de
diverse optredens die we ook dit jaar
weer hebben uitgevoerd. Overal waar we
komen reageert het publiek met groot
enthousiasme. De koorleden beleven
daar ook veel plezier aan.
De meezingavond, die gehouden is in
januari en bedoeld was voor alle mannen
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die belangstelling hadden voor een
zangkoor, was goed bezocht. Er waren
behoorlijk wat mannen die interesse
toonden. Uiteindelijk bleven er gaande
weg voldoende mensen over om de
verschillende stemgroepen met enige
nieuwe zangers aan te vullen. Daar vorig
jaar (in 2015) onze accordeonist Cees
Menheere afscheid moest nemen van ons
koor, ging het bestuur op zoek naar een
vervanger. Het was geen eenvoudige
klus, maar het is in de loop van dit jaar
toch gelukt. Na de zomervakantie is
Oetse Holtman, na veel oefenen in zijn
vrije tijd, onze twee accordeonisten
komen versterken. Daar zijn we heel blij
mee.
Een aantal leden hebben ons koor om
verschillende redenen moeten verlaten.
Een van die leden is de oprichter van ons
koor Wim van de Bult. Hij heeft naast
het vergaren van de eerste 20 leden,
ook veel bijgedragen aan de organisatie
en de voortgang van het koor als
bestuurslid, het aanleveren van liederen
en het deelnemen in commissies. Als
dank voor de vele verdiensten voor het
koor is hij in oktober benoemd tot
Erelid van het Schipperskoor “De
Maessanghers”.
Komend jaar staan al weer de eerste
optredens op het programma. We zijn
druk doende om naast onze
kerstliederen, nieuwe liederen in te
studeren zodat ons programma steeds
meer afwisseling kan bieden in de
presentatie. Ongetwijfeld zal over een
paar maanden aandacht besteed gaan
worden aan ons 20jarig bestaan in 2018.

*) waar in deze nieuwsbrief wordt gesproken
over “vriend” wordt hiermee uiteraard ook
“vriendin” bedoeld.

HET BESTUUR

Wim v.d. Bult;
De oprichter van de Maessanghers.
Afscheid en ere-lidmaatschap

Afscheid Wim v.d. Bult 12-10-2016

Het bestuur van “De Maessanghers” is
thans als volgt samengesteld:
Van links naar rechts:
Secretaris: Wim van Happen
Bestuurslid: Toon Overbeek
Voorzitter: Ben van Paassen
Penningmeester: Wim Hendriks
Bestuurslid: Jan Klinckhamers

In memoriam Ruud Clarenbach

Op 14 april dit jaar overleed ons ere-lid
Ruud Clarenbach; jarenlang onze trouwe
bestuurssecretaris en, na opvolging door
de huidige secretaris, adviseur van ons
bestuur.
Tijdens de afscheidsbijeenkomst op 21
april hebben wij met liederen, die de
voorkeur van Ruud hadden, afscheid van
hem genomen in het crematorium te
Beuningen.
Wij missen zijn warme betrokkenheid
nog steeds.
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Op 12 oktober jl. hebben wij officieel
afscheid genomen van de initiatiefnemer
tot de oprichting van ons schipperskoor,
Wim v.d. Bult.
Vanaf het ontstaan is Wim de grote
motor geweest binnen het koor; heeft
aanvankelijk nieuwe zangers enthousiast
gemaakt om lid te worden van de
Maessanghers, is bedenker van de naam
en zong als bas altijd een prima partij.
Helaas liet zijn stem hem steeds meer in
de steek, waardoor hij het besluit moest
nemen te stoppen met zingen.
In een stemmige bijeenkomst heeft hij
afscheid genomen als zanger van de
“Maessanghers”.
Geheel terecht ontving hij de oorkonde
tot het ere-lidmaatschap van ons koor.
Wim blijft op de “achtergrond” nog
betrokken door zijn deelname aan de PR
commissie.

Nieuwe leden en mutaties

Op 22 januari jl. werd in de
Bagijnenkerk een meezingavond
gehouden. Deze avond was in het
bijzonder bedoeld om nieuwe leden te
werven voor “de Maessanghers”
Door verschillende koorleden werden
kandidaatleden “geronseld”en met
resultaat!

van het koor in 2018 extra te kunnen
opluisteren.

Meezingavond 22-01-2016

Door deze meezingavond hebben zich
tien nieuwe leden aangemeld, die
inmiddels met plezier de wekelijkse
repetitie bijwonen en zelfs hebben
bijgedragen in optredens van ons koor.
Maar liefst een eerste tenor, vijf
tweede tenoren, twee baritons en twee
bassen versterken nu ons koor.
Afscheid van leden
Helaas moesten in 2016 ook van een
zevental leden ons verlaten om
uiteenlopende reden, zoals fysieke
klachten of ernstige ziekte.
Van twee jarenlang trouwe leden, Cor
Rozestraten en Fokko Koopmans moest
in verband met hun overlijden afscheid
worden genomen.

De vrienden van “De Maessanghers”
In 2016 is het aantal vrienden van ons
koor opnieuw gestegen.
Thans kennen we 63 vrienden.
Deze vrienden zorgden dit jaar voor een
extra bijdrage van € 1.045, -.
Dit jaar heeft het bestuur van De
Maessanghers opnieuw besloten deze
bijdrage voor een deel te besteden aan
de organisatie van het Lenteconcert.
Hiermee zijn doorgaans veel kosten
gemoeid, zoals drukwerk, gastoptreden
enzovoorts.
(Drukwerk was eerdere jaren kosteloos
omdat het kon worden uitgevoerd voor
rekening van een vrijwilliger)
Verder zal een deel worden
gereserveerd om het 20-jarig bestaan
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De Kerstbijeenkomst van de
Maessanghers op woensdag, 21
december a.s.
Partners van de Maessanghers en
vrienden zijn van harte welkom
op de Kerstbijeenkomst, die wordt
gehouden in de Protestantse Kerk op

woensdag, 21 december jl. van
10.00 uur tot ca. 12.30 uur.
Ontvangst vanaf 9.30 uur met
koffie en iets lekkers. Na afloop
gezellig samenzijn.
Ons koor zingt enige toepasselijke
liederen. De zang zal worden
afgewisseld met een Kerstverhaal en
een muzikale bijdrage door onze dirigent
als organist, samen met onze
accordeonist, Cees Broens, die de
blokfluit bespeelt.
Het kooroptreden in 2016 en het
Lenteconcert.
De meezingavond op 22 januari vormde
als het ware het “startschot” voor het
Maessanghersjaar 2016.
Over het succes van deze meezingavond
leest u meer elders in deze nieuwsbrief.
Regelmatig werd het koor door
(zorg)instellingen of organisaties
uitgenodigd om festiviteiten of
bijzondere gelegenheden op te luisteren.
In Wijchen op de Markt in het centrum
werd op 27 augustus een concert
gegeven ter gelegenheid van de
(uitgestelde) korendag in Wijchen.
Op 11 september was het koor opnieuw
in Wijchen aanwezig. Nu in Zaal

Verploegen om de zonnebloemdag te
vieren met gasten en vrijwilligers van de
Zonnebloem Wijchen.
Ook de halfjaarlijkse traditie om te
zingen in Catharinahof werd dit jaar
voortgezet.
Zingen in het Zorghotel “Dekkerswald”
lijkt, telkens in november, een jaarlijkse
traditie te worden.

Ander hoogtepunt was onze deelname
aan het shantyfestival “Rijn en Lek”te
Wijk bij Duurstede.
Bij zonnig en zeer warm weer deden de
Maessanghers het best, maar konden zij
geen onderscheiding bereiken.
De gouden Zuidwester ging naar een
ander (shantykoor) “Het lopend
tuygh”uit Zaltbommel.

Het Lenteconcert 2017

Optreden in zorghotel Dekkerswald 09-11-16

Hoogtepunten in 2016 zijn zeker het
Lenteconcert op 18 maart 2016; dit jaar
voor het eerst in de Sociëteit te Grave.
Het Lenteconcert werd mede uitgevoerd
door het popkoor “Pur Sang” uit
Wijchen.
Een tiental zangers en zangeressen
brachten met veel verve bekende en
minder bekende popsongs ten gehore.
Er was een prima sfeer en alles verliep
naar wens, ook al was er tevoren wel
enige zorg of alle bezoekers een
plaatsje konden krijgen i.v.m. een
enigszins beperkte ruimte in de zaal.

Shantyfestival “Rijn en Lek” 24-09-2016
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De PR commissie van het koor is nu al
volop bezig met de voorbereiding van
het Lenteconcert 2017.
Daarvoor worden er al contacten gelegd
met artiesten uit eigen kring om mede
inhoud te geven aan dit concert.
Want ook binnen ons koor zijn er
zangers, die op ander muzikaal gebied
ook hun talenten hebben.
Het belooft een prachtig muzikale
zangavond te worden, vol afwisseling in
de muziekkeuze.
Noteer de datum van dit concert alvast
in uw agenda:
Vrijdagavond, 17 maart 2017 in “De
Societeit”, Het Kasteeltje 2 te Grave.
U ontvangt nog een uitnodiging.
Graag tot ziens!
De PR commissie van de Maessanghers.

Ons schipperskoor “De
Maessanghers” wenst u prettige
feestdagen en een goede
jaarwisseling, maar vooral een
gezond 2017 toe.

