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NIEUWSBRIEF  MEI  2017 
 
HET JUBILEUMCONCERT .  
Lang naar uit gekeken en nu al weer achter de rug, ons jubileumconcert. Heel geslaagd, het 
publiek heeft genoten en wij zelf trouwens ook. Wij willen jullie een aantal reacties uit het 
publiek niet onthouden, zoals deze van Marcel van der Linden, een van onze beschermheren. 
Die is al een keer rondgemaild, maar ik plak hem er toch nog maar een keer in: 
“Graag willen mijn vrouw en ik u nogmaals feliciteren met het eeuwfeest en vooral ook 
complimenteren met het prachtige jubileumconcert. Wij hebben genoten, het koor zong 
prachtig en dat kwam helemaal tot zijn recht in deze kerk. Het programma (ook het boekje) 
zat geweldig goed in elkaar en de keuze voor de soliste had niet beter uit kunnen vallen.  Wat 
een genot om naar Tania Kross te kijken en te luisteren, en wat een leuke meid is dat! 
Zoals ze jullie oppepte bij het begin van “La Danza”; ze had er duidelijk zin in. Wij hopen 
dat de rest van het jubileumjaar in dezelfde sfeer zal verlopen en dat de viering van het 
eeuwfeest de opmaat zal zijn voor de jaren die voorliggen. Spijtig genoeg zijn wij  7 mei in het 
buitenland en kunnen we de mis in de St. Jan niet bijwonen. 
Ook in die kerk veel succes toegewenst.” 
 
En deze van een van onze gastzangers:  
“Langs deze weg wil ik jullie hartelijk bedanken voor mijn bijzonder schitterende ervaring als 
gastzanger in de afgelopen maanden. Ik kijk er ontzettend goed op terug. Gisteren met Tania 
was super!!” 
 
Deze kreeg ik zelf van een van mijn “genodigden”:  
“Bij deze willen wij jullie complimenteren - het Vughts Mannenkoor -  met de uitvoering van 
gistermiddag. Ook de keuze voor Tania Kross was fantastisch. Wij hebben bijzonder genoten 
en dat wilden wij jou niet onthouden. Het was een echte topper. Op naar de volgende 100 
jaar!” 
 
 
Ariane Kievits, die ook regelmatig bij onze concerten  als soliste aanwezig is, stuurde ons een 
kaart met de volgende tekst:  
 “ Beste heren van het Vughts Mannenkoor,  
Alsnog van harte gefeliciteerd met jullie jubileum! Helaas kon ik niet bij jullie 
jubileumconcert zijn, maar hoorde dat het fantastisch is verlopen! Op naar de 200 jaar! 
Alle goeds voor jullie en hartelijke groeten, 
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Ariane. “ 
 
En last but not least de reactie van Tania zelf:  
“Ik vond het bijzonder leuk om te doen! Bedankt voor de goede voorbereiding en andere 
koren kunnen van jullie leren! Goede opkomst ook! Een geslaagd 100-jarig jubileum.” 
 
Natuurlijk zijn er tijdens het concert foto’s gemaakt, zoals door Marijke van Amelsfort. Een 
aantal daarvan vind je hieronder.  
 
Foto’s zie Info>voor Leden>Foto’s onder jubileum concert. 
 
 
 
 
DE MIS IN DE St . JAN 
Het compliment dat wij van Hein vd Heuvel, een van onze beschermheren, kregen is ook 
al aan jullie  gemaild:  
Nogmaals mijn complimenten voor het optreden van het Vughts Mannenkoor in de St. Jan gisteren. Ik 
heb het zeer gewaardeerd. 
 
En ook beschermheer Paul van der Bijl ( de baas van Bouwconsulting, onze 
hoofdsponsor) uitte zijn complimenten: 
Ik was afgelopen zondag aanwezig bij de Heilige Mis in de Sint Jan.  Heb zeer genoten van de 
prestaties van ons Mannenkoor! 
 
Daarnaast de talrijke mondelinge complimenten van kerkbezoekers. 
 
OVERLIJDEN RENÉ VAN GEMERT. 
 
Enkele weken geleden werden wij verrast door het toch nog plotselinge overlijden van ons 
koorlid René van Gemert.  Flexibel als we zijn, zorgden wij op direct op 6 mei voor 
opluistering van de afscheidsdienst in het crematorium te Rosmalen met de liederen Signore 
delle Cime, Kol Slawjen alsmede het In Paradisum. De familie heeft dit zeer gewaardeerd. 
 
 
 
 
 
ZINGEN IS GEZOND! 
 
Na het vorige bericht lijkt dat misschien een tegenstrijdigheid, maar niettemin is dat 
wetenschappelijk bewezen. Dat wisten we natuurlijk al, maar in een artikel in het damesblad 
Libelle werd dat onlangs nog eens bevestigd.  In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt je het 
volledige artikel. Zeer lezenswaardig!  
 
CONCERTDATA  
Voor de volledigheid hierbij nogmaals een volledig overzicht van alle optredens, die dit jaar nog 
gaan komen, al of niet verband houdend met het jubileum. 

  4 juli   : afsluiting seizoen in huize Huize Elisabeth 
    16 sept  : vliegende concertoptredens in Vught en omgeving, 
    29 oktober : meezingfeest met optredens van Vughtse koren. 
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7 januari 2018:  Nieuwjaarsconcert 
4 maart 2018:   optreden in Wychen. 

 

VERHUIZING NAAR DE SPEELDOOS. 
 
Zoals bekend verlaten we na dit seizoen het Maurick College als repetitielokaal, waar we 
twee- en- een -half seizoen te gast zijn geweest. Toen we onverwacht uit Schoonveld 
moesten, hebben die ons toch maar mooi uit de nood geholpen. Nu verhuizen we opnieuw, 
voorlopig voor een jaar, bezien of ons dat bevalt en of er intussen toch nog een andere 
mogelijkheid opduikt. De verhuizing gaat op 30 juni gebeuren; de laatste repetitie in het 
Maurick is derhalve op 27 juni. Onze eerste repetitie na de vakantie is op 29 augustus; in de 
Speeldoos dus! 
 
EEN ONGELUK ZIT IN EEN KLEIN HOEKJE…. 
 
Daar kunnen een aantal leden over mee praten. Er kan altijd iets gebeuren. Je hoopt het niet, 
maar de realiteit onder ogen ziende ( o.a. leeftijd zangers) is het niet denkbeeldig. Het bestuur 
heeft daarom gemeend er goed aan te doen eens te inventariseren wie van ons er in een 
noodsituatie adequaat kunnen optreden. Wie van u beschikt er over een geldig EHBO of BHV 
diploma of heeft een medische / verpleegkundige achtergrond? Die mag zich melden. 
 
AFMELDEN VOOR REPETITIES  
Als je onverhoopt niet op de repetitie aanwezig kunt zijn, verzoeken we je dringend dit  
vooraf door te geven aan John Krijnen, tel. 6561539 of john.krijnen2@gmail.com          
 
 
MEI 2017 
 
Ton Janssen 


