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Beste lezer,

Zoals elk jaar weer hebben we een geweldig
Caeciliafeest achter de rug in De Vondst in Cromvoirt.

Adverteerders De feestcommissie bestaande uit Wim van der Steen,
Ben van Amelsvoort en Jos Hendriks, had haar

Info voor ledenzaakjes weer goed voor elkaar.
Wim van der Steen erelid

Althans dat dácht Wim van der Steen. Wim wist natuurlijk niet dat het bestuur zijn
45jarige betrokkenheid bij het Caeciliafeest en vooral de traditionele loterij had
aangegrepen om hem tot erelid te benoemen.

Het viel vooral voor Ben van Amelsfort
niet mee om alles geheim te houden
voor Wim. Het begon al bij het afhalen
van de prachtige boeketten van de
firma Hooijman uit Vught. ‘Ik kom die
twee bestelde boeketten ophalen’, zei
Wim. ‘Maar er zijn er drie besteld’,
was het antwoord. ‘Dan neem ik maar
Wim en Marietje van der Steen

drie mee, maar ik zou niet weten waar
dat derde boeket dan voor is’, zei
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En tot het moment suprême heeft hij zich afgevraagd voor wie dat boeket
bestemd was. Voor zijn eigen Marietje dus!
Want het spreekt voor zich dat Marietje een bloemetje verdiend heeft omdat zij
voor de volle 100% Wim gestimuleerd heeft zich al die jaren (47) belangeloos en
bescheiden in te zetten voor het Vughts Mannenkoor. Als zanger, bestuurslid, lid
van de feestcommissie en zijn gedurende 45 jaar niet aflatende ijver om prijsjes
op te halen voor ‘zijn’ loterij. Want die loterij zal en moet doorgaan! Het mooie
was dat Wim duidelijk niks in de gaten had en zichtbaar genoot van de eer die
hem te beurt viel. De mooie oorkonde behorende bij het erelidmaatschap krijgt
vast een mooie plek in huize Van der Steen. Ook hier nog eens proficiat Wim!
Jubilaris Piet van Kleef
Vooraf werd Piet van Kleef gehuldigd voor zijn 25jarig lidmaatschap van onze
vereniging. Daarbij werd duidelijk dat Piet een druk baasje is buiten, maar zeker
óók binnen onze vereniging.
Piet was als secretaris en waarnemend
penningmeester zo’n 10 jaar bestuurslid en
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/47
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heeft zich regelmatig druk gemaakt over
het drukken van het drukwerk in onze
vereniging. Zo stond hij mede aan de wieg
van het Informatieboekje: de analoge
voorloper van deze digitale nieuwsbrief.
Uiteraard werd ook echtgenote Betsie
betrokken bij de huldiging van haar Piet.
Ook voor haar een prachtige bos bloemen.
Daarna volgde een (uiteraard) drukke
receptie.

Piet en Betsie van Kleef

Speciaal voor Wim en Marietje werd de ode voor de schoonmoeders ‘der
Fliegermarsch’ gezongen en voor Piet en Betsie het lijflied van het VMK.
50Jarige bruilof Joop en Betsie Uiterwaal

Betsie en
Joop
Uiterwaal.

Het derde boeket was bestemd voor de Betsie van onze zanger Joop Uiterwaal.
Joop en Betsie vierden eerder dit jaar hun 50jarig huwelijksfeest en uiteraard
werd hun verzoek om het vrolijke lied 'Bar & Blij' voor hen te zingen met alle
plezier door het koor ingewilligd.
En wat valt er nog meer te melden over het Caeciliafeest?
Theo van Alphen had dit jaar een muzikale verrassing voor de feestgangers in
petto. Toch bijzonder als je een lage bas zo heel hoog hoort zingen! Passend –
ook nu de TVserie ‘Moeder, ik wil bij de revue’ zo’n succes is – was zijn
vertolking van ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld.
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Het was verder weer beregezellig: voortreffelijk orkestje, prima verzorging van
natjes en droogjes en alle lotjes voor de loterij waren (uiteraard) weer aan de
man en vrouw gebracht door onze charmante verkoopstertjes! Daar verbind je
graag je lot aan.
Een heel geslaagd feest dus weer en een bedankje voor de feestcommissie!
Nieuwjaarsconcert 2013
En dan gaan we alweer op naar Kerst en het Nieuwe Jaar. Voor ons koor extra
spannend in verband met het traditionele Nieuwjaarsconcert op de eerste zondag
van het jaar (dit jaar dus op 6 januari). Het belooft weer een geweldig muzikaal
evenement te worden met voor elk wat wils, jong en oud. We rekenen weer op
een uitverkochte Speeldoos.

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar wil graag iedereen bedanken die ons
koor in woord en daad een warm hart toedragen. Onze beschermheren, onze
adverteerders, onze Vrienden van het VMK en niet op de laatste plaats onze
leden en partners.
Rest mij u allen heel fijne feestdagen te wensen en een in alle opzichten
voorspoedig 2013!

Jacques Brummans
voorzitter Vughts Mannenkoor
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Bekijk ook onze website: WWW.VUGHTSMANNENKOOR.NL
Onze PREMIUMADVERTEERDERS zijn:

Helvoirtseweg 41, Vught

Van Kuringe automobiel, takel en

www.hetklaverblad.nl

bergingsbedrijf
Kromakker 1, Esch
http://www.vankuringeautos.nl

Helvoirtseweg 186, Vught

Marktveld 54, Vught

www.groenewoud.nl

www.marinusmode.nl

Heuvel 3, Vught

Schijndelseweg 15, St.Michielsgestel

www.optiekvandekamp.nl

www.hurksvanderlinden.nl

Kloosterstraat 1, Vught

Theresialaan 22, Vught

www.derouw.nl

www.vugts.nl

Vughtse Dakdekkers Onderneming

Vliertstraat 7, Vught

Postbus 149, Vught

www.bienconnue.nl

www.vdodak.nl

Kruishoeveweg 1, Vught

Nieuwkoop Automotive Group

www.peijnenburgvught.nl

Hervensebaan 13, Den Bosch
www.autonieuwkoop.nl
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van Voorst tot Voorststraat 1, Vught

Golf Parc de Pettelaar

www.hetbesteoor.nl

Meerendonkweg 2, 'sHertogenbosch
www.pettelaargolf.nl

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
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