Van de voorzitter

Vriendenbrief nr.4 van het
schipperskoor de Maessanghers
Uitgave: december 2017.

Na een beknopte “update” van
belangrijke gebeurtenissen, die medio
2017 aan u werd toegezonden ontvangt u
nu onze vierde(jaarlijkse)vriendenbrief.
*)Waar in deze nieuwsbrief wordt
geschreven over “vriend”wordt hiermee
uiteraard ook “vriendin”gebruikt.

UITNODIGING.
We beginnen deze vriendenbrief met
een uitnodiging aan onze vrienden voor
de Kerstbijeenkomst op woensdag, 20
december a.s.
Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom
op de Kerstbijeenkomst, die wordt
gehouden in de Protestantse kerk te
Grave.
Wij ontvangen u met een kopje
koffie/thee en iets lekkers.
Van 10.00 uur tot ca. 12.30 uur brengen
wij wat sfeer met toepasselijke
liederen, een Kerstverhaal en muzikale
bijdragen van dirigent en onze
accordeonisten.
Graag zien wij uw komst tegemoet.
Partners van de Maessanghers zijn
hierbij tevens uitgenodigd.
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In de laatste maand van het jaar is het
altijd goed om even terug te kijken op
het verloop van de activiteiten die we
als koor hebben ondernomen.
De wekelijkse repetitie op de
woensdagmorgen wordt door de meeste
koorleden heel goed bezocht. Daar is
het bestuur en ook de dirigent dik
tevreden over. Het geeft de dirigent
mogelijkheden om de kleine
oneffenheden uit een aantal liederen te
halen en is tevens belangrijk om nieuwe
liederen goed in te studeren. Dit alles
gebeurt in een aangename sfeer. De drie
accordeonisten doen hun uiterste best
om onze liederen uiterst bekwaam te
begeleiden, wat niet altijd eenvoudig is.
Immers onze dirigent is zeer muzikaal
en hoort elke oneffenheid zowel van de
zangers als van het spel van de
muzikanten.
We hebben dit jaar behoorlijk veel
optredens op de agenda gehad. Ruim 14
keer gingen we op stap en voerden we
met veel succes onze optredens uit,
gezien het plezier wat onze toehoorders
hadden en het daverend applaus dat
telkens weer klonk.

Een sfeervol optreden hebben we
gehouden op 3 mei naar aanleiding van de
Koninklijke onderscheiding van ons
erelid Cees Menheere vanwege zijn
verdiensten op muzikaal gebied, zowel
spelend op orgel, piano als op de

accordeon voor diverse koren in Grave.
Daarnaast heeft hij een belangrijke
bijdrage geleverd aan het tot stand
komen van het Graafs Volkslied “Grave
Superieur”.
Een ander bijzonder optreden vond
plaats op 27 september in het klooster
van de Zuster Franciscanessen in
Oirschot. Ook daar werd ons programma
zeer gewaardeerd en menig zanger ging
na afloop met een potje vers gemaakte
jam van eigen oogst uit de fraaie tuin
van de zusters naar huis.
Zoals al eerder is vermeld, besteedt het
bestuur aandacht aan het feit dat ons
koor 20 jaar geleden is opgericht en wel
in december 1997. Aan dit jubileum
wordt op twee momenten stil gestaan,
waarvan het eerste moment al is
gepasseerd. Het eerste deel van het
jubileum was alleen bestemd voor de
koorleden, de muzikanten en de ereleden
met hun partner. Meer informatie
hierover vindt u verderop in deze brief.
Het tweede moment zal bestaan uit een
jubileum Lenteconcert van ons koor dat
gehouden wordt op vrijdag 16 maart,
waarvoor natuurlijk alle vrienden van ons
koor een uitnodiging krijgen en waarbij
tevens alle mensen uit Grave, Wijchen
en omstreken van harte welkom zijn. In
de komende maanden zal aan dit concert
uitgebreid bekendheid gegeven worden.
Nadere informatie volgt t.z.t.
Momenteel bestaat ons koor uit
ongeveer 60 zangers waarvan de twee
tenorpartijen ruim in de meerderheid
zijn ten opzichte van de baspartijen. Van
deze laatste twee partijen zijn we
vooral op zoek naar kandidaten. Wellicht
gaat dat lukken als we in het nieuwe jaar
weer een meezingavond houden voor
iedereen die graag wil en kan zingen.
Wist u dat ons koor niet alleen bestaat
uit zangers uit de gemeente Grave, maar
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dat ook een behoorlijk aantal zangers
wekelijks vanuit Wijchen ons koor komen
versterken, en daarnaast komen
wekelijks nog een paar zangers uit
andere plaatsen in onze regio.
20 jaar Maessanghers.
Op woensdag, 18 oktober jl. reden - met
de bus of met auto- ruim 90 personen
richting Biesbosch of te wel Drimmelen,
waar zij in een boot stapten die richting
Werkendam voer.
Dit alles ter gelegenheid van het feit
dat de Maessanghers dit jaar “20 jaar
oud” zijn.
En dat moet gevierd worden!
De partners van het koor mochten voor
deze keer hun mannen vergezellen.
Het was een prachtige dag met
wisselende weersomstandigheden.
's Morgensvroeg was het wat mistig
waardoor er over de grote plas een
mysterieuze sfeer hing.
Dat had wel iets!
‘s Middags scheen de zon waardoor er
een geheel andere sfeer ontstond.
Vol bewondering waren de aanwezigen
over de prachtige plaatjes die hen
werden getoond: watervogels, kleine
eilandjes, vergezichten enz.

Ook het vrij nieuwe Biesbosch museum
Eiland in Werkendam was de moeite van
het bekijken waard.
Daarin werd duidelijk gemaakt welke
opofferingen men zich had moeten
getroosten om de Biesbosch zo te
ontwikkelen zoals die thans is.

Verrassend was ook de lunch die
letterlijk uit de grond naar boven kwam.

En dan hebben we het nog niet eens over
de muzikale bijdragen van de
accordeonisten en de dirigent, die
bekende “Maessanghersdeuntjes” uit
hun instrumenten toverden waarbij een
luid gezang opsteeg.
Kortom het was een prachtige dag met
dank aan de commissie die e.e.a. had
georganiseerd.
Op naar het jubileum concert op
16 maart a.s. in Reek.

Het bestuur, commissies en
werkgroepen.

Het bestuur wordt bijgestaan door een
drietal vaste commissies, een werkgroep
organisatie en een werkgroep
activiteiten, Deze laatste wordt ook wel
als adhoc commissie genoemd en is
belangrijk bij de organisatie van
bijzondere activiteiten.
De werkgroep organisatie betreft de
roadmanagers, die verantwoordelijk zijn
voor het correct regelen van de diverse
optredens.
In de Muziekcommissie (Muco) heeft in
ieder geval de dirigent zitting en
bestaat verder uit geïnteresseerde
leden. De Muco staat onder
voorzitterschap van Piet Achterberg.
De materiaalcommissie is
verantwoordelijk voor het
materiaalvervoer en de opstelling van
standaards en muziekboeken voor
aanvang van de optredens.
Wim de Bruijn coördineert de
activiteiten van deze commissie.
De commissie Public Relations (PR) is
verantwoordelijk voor het beheer van
het vriendenbestand.
Daarnaast zorgt de commissie voor de
organisatie van o.a. de Kerstbijeenkomst
en het jaarlijkse lenteconcert.
Die commissie staat onder
voorzitterschap van Harry van Aalten.

De vrienden van “De Maessanghers”

Het bestuur van “De Maessanghers” is
thans als volgt samengesteld:
Staand van links naar rechts:
Secretaris: Wim van Happen
Bestuurslid: Jan Klinckhamers
Voorzitter: Ben van Paassen
Bestuurslid: Toon Overbeek
Zittend van links naar rechts:
Bestuurslid: Piet Achterberg
Penningmeester: Wim Hendriks
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In 2017 is het aantal vrienden van ons
koor opnieuw gestegen.
Thans zijn er 89 vrienden die dit jaar
zorgden voor een extra bijdrage van in
totaal € 1.265, -.
In het kader van het jubileumjaar,
waarbij het lenteconcert in maart 2018
een extra accent krijgt, heeft het
bestuur van De Maessanghers opnieuw
besloten deze bijdrage voor een deel te
besteden aan de organisatie van het
concert.

Met de organisatie van het concert zijn
doorgaans veel kosten gemoeid, zoals
drukwerk, gastoptreden, zaalhuur,
consumpties enzovoorts.
De vriendenbijdrage stelt het koor
overigens ook in staat om meer
gezamenlijk vervoer naar optredens per
touringcar te realiseren.

Op 5 oktober een optreden in
zorgcentrum “Castella”in Cuijk en op 8
november waren de Maessanghers te
vinden in het zorghotel “Dekkerswald”
te Groesbeek.

Repetitieruimte

Vanaf april 2015, na de brand in het
Palazzo-theater, repeteren de
Maessanghers wekelijks in de ruimte van
de Bagijnenkerk.
Vrijwilligers van de kerk zorgen elke
keer weer voor een heerlijk kopje
koffie/thee tijdens de pauze.
Ook zijn zij zo attent om bij eventuele
vroege (bestuurs)vergaderingen eerder
aanwezig te zijn om de ‘vergadertijgers”
al vroeg van een kopje koffie te
voorzien.
Bij extra gelegenheden, zoals de
kerstbijeenkomst, maken zij extra sfeer
door vriendelijke en attente bediening.
Hartelijk dank dames en heren van de
Bagijnenkerk.
Het kooroptreden in 2017
Vanaf juni zijn de Maessanghers
regelmatig opgetreden.
Een drietal jubilea bij koorleden in juli
en december werden vanzelfsprekend
opgeluisterd door het koor.
Diverse zorginstellingen in de regio
boeken het koor vrijwel jaarlijks. Zo
werd op 13 juni verpleeghuis “Nieuwe
Hoeve”te Schayk bezocht.
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Dat een “religieus” uitstapje naar het
klooster van de Zusters Franciscanessen
in Oirschot niet werd geschuwd moge
blijken uit de enthousiaste reacties van
de zusters en andere bezoekers.
Een reactie:
“Een gezellig en sfeervol optreden met
publiek dat er zichtbaar plezier in had! De
speciale liedkeuze, waarbij het ruige
zeemanslied wordt afgewisseld met
ontroerende en klassieke liederen, werd
bijzonder gewaardeerd.”

Bijzonder is ook de bijdrage die het
koor leverde tijdens een meezingavond
voor anderstaligen op 27 oktober.

Op 3 november trad een kleine delegatie
van de Maessanghers op ter gelegenheid
van de opening van de Leestuin bij de
Openbare bibliotheek in Grave.

Het optreden in het koorjaar 2017 werd
op 1 december afgesloten met een
concert in de “Sociëteit Tot Nut ende
Vermaeck” te Grave.

Het schipperskoor “De
Maessanghers”

Per 1 december 2017 bestaat het koor
uit 60 leden.
Gedurende het jaar 2017 moesten wij,
door hun overlijden, helaas afscheid
nemen van twee koorleden: Piet van
Woezik en Jan van Zutphen.
Twee leden, Ton Loeffen en Rob Cober
hebben hun lidmaatschap opgezegd, voor
een deel om gezondheidsreden.
In 2017 is ons koor uitgebreid met vier
nieuwe leden:
Frans Nijsen en Jan Cleijnen per 1 maart
2017.
Ser Meulepas per 1 september en Paul
Arens per 1 december 2017.
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Het Lente (jubileum) concert 2018

De PR commissie van het koor is volop
bezig met de voorbereiding van het
Lente- annex jubileumconcert- 2018.
Voor 2018 werd een andere locatie
gezocht en gevonden in het dorpshuis
“Het wapen van Reek” aan de Nieuwe
Heijtmorgen 20 te Reek. Er zijn al
contacten gelegd met artiesten uit eigen
kring om voor een deel mede inhoud te
geven aan dit concert.
Daarnaast zijn externe musici en
zangers benaderd om dit concert op
geopaste wijze inhoud te geven. Het
belooft een prachtig muzikale
(zang)avond te worden, vol afwisseling in
de muziekkeuze.
Noteer de datum van dit concert alvast
in uw agenda:

Vrijdagavond, 16 maart 2018 in het
dorpshuis “Het wapen van Reek” te
Reek.
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 2018 toe.
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