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Nieuwsbrief maart 2019 
 

 
 
Even voorstellen: Ad van der Staak 
 
Ik ben nu 20 jaar lid van het koor, steeds actief geweest in de reiscommissie en al sinds vele jaren 
voorzitter van de muziekcommissie van het koor. 
 
Op 19 maart jl. ben ik door de ledenvergadering gekozen in de functie van voorzitter. De laatste 
maanden was ik al actief als interim-voorzitter in de plaats van de door ziekte gevelde Aad van Kints. 
Al vrij snel gaf Aad aan te willen stoppen met zijn voorzitterschap. Bij zijn aantreden destijds had hij 
al verteld te zullen stoppen zo gauw fysieke gebreken hem in de weg zouden zitten. Daarover straks 
meer. Na al die maanden interim gespeeld te hebben ga ik de nieuwe uitdaging van het 
voorzitterschap graag aan. 
Waar sta ik voor? 
Al jaren zien wij een terugloop van het aantal leden. Ouderen haken af en wij zien geen of nauwelijks 
nieuwe aanwas. Het is een enorme opgave om dit tij te doen keren. Veel mannenkoren zijn de 
voorbije jaren al gestopt. Om te zorgen dat er nieuwe aanwas van leden komt hebben wij alle hulp 
nodig, ook die van u. Maak iemand enthousiast, of stuur iemand op dinsdagavond eens een keer 
naar de repetitie van het koor om de sfeer te proeven. Het komen luisteren naar een optreden kan 
ook wel helpen. 
Wij zullen ook als koor meer zichtbaar moeten zijn, moeten opvallen, door een mooi repertoire met 
een goede mix van klassiek en modern. Een vlotte uitstraling hoort daarbij. Met de nieuwe 
concertkleding en nieuw repertoire is daar al een begin mee gemaakt. 
Wat voor mij voorop staat is het plezier in het zingen: een enthousiaste groep mannen die samen 
met de dirigent Wilma van der Schoot hard willen werken aan een mooi repertoire en dit ook deels 
uit het hoofd aan u kunnen laten horen. 
 
Cees van de Ven, 40 jaar lid van het VMK 
 
In januari tijdens onze feestavond hebben wij als koor al stilgestaan bij het 40-jarig lidmaatschap van 
Cees van de Ven. Cees, altijd enthousiast altijd betrokken en geïnteresseerd in de ander en met een 
geweldige stem; zo’n zanger waarvan je nog lang hoopt te genieten. Tijdens de jaarvergadering stond 
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ook Frans Verhallen, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond nog even stil  bij dit 
jubileum. 
 

 
 
De zilveren bondsspeld en een daarbij horende oorkonde werden daarbij aan Cees overhandigd. 
 
Aad van Kints en Ton Janssen teruggetreden uit het bestuur 
 
Zoals al eerder vermeld in deze nieuwsbrief heeft Aad van Kints 19 maart officieel afscheid genomen 
van het bestuur. Aad, een gedreven voorzitter, vol ideeën over de mogelijkheden van ons koor, een 
motor die vol vooruit wilde, ook in tegenwind. Enige tijd geleden begon zijn eigen motor te haperen 
waardoor hij zijn functie moest beëindigen. Wij danken hem voor alle energie die hij in het koor 
gestoken heeft en hopen hem als zanger nog lang mee te mogen maken. 
Ook Ton Janssen is teruggetreden uit het bestuur. Ook bij hem was zijn gezondheid aanleiding om te 
stoppen als tweede secretaris. Jarenlang heeft Ton de interviews geschreven met de nieuwe leden 
en ook onze nieuwsbrieven verzorgd. Als tweede secretaris hield hij zich vooral bezig met de 
verslaglegging van de vergaderingen, geen sinecure dus. Ton, daarvoor nogmaals dank en blijf 
genieten van het zingen bij ons koor. 
 
Jaap Koster 
 
Jaap Koster is benoemd als opvolger van Ton Janssen. Daar zijn wij heel blij mee. Jaap gaat zich als 2e 
secretaris ook bezig houden met de PR; het zichtbaar maken van het koor naar buiten toe. Dat gaat 
hij doen samen met John Krijnen. Zij worden daarbij ondersteund door de voorzitter. 
Fijn dat het bestuur weer op sterkte is, toch, een vice-voorzitter zou wel fijn zijn. Maar vindt maar 
eens iemand als alle leden al een of meerdere taken/functies binnen het koor hebben of heel lang 
gehad hebben. 
 
Wat mag u van ons verwachten? 
 
7 april ‘Proef Vught’ 
28 april Koorreis naar Tongeren 
26 mei H. Mis in de Sint Jan 
25 juni Afsluiting van het seizoen 
10 november meezingfeest 
15 december  ‘Gestels Kerstuur’ 
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Kerstinloop in DePetrus 
zondag 5 april 2020 Jaarconcert in de Speeldoos. 
 
Zondag 7 April Proef Vught 
Een manifestatie in het centrum van Vught waarin de Vughtse cultuur gepresenteerd wordt. Het 
Vughts Mannenkoor laat zich ook horen en zien; een mooie gelegenheid om ook anderen met het 
koor te laten kennismaken. 
 
Zondag 28 april 10.00 uur H.Mis in de OLV-Basiliek van Tongeren. 
Gezongen wordt o.a de Missa Brevis, Kleine Orgelsolo-Messe van  Joseph Haydn. 
Wij maken er meteen een koorreis van en vertrekken ’s morgens om 7.00 uur uit Vught bij van der 
Valk en komen ’s avonds om 7 uur weer terug om de dag af te sluiten. Wij zijn erg blij dat de 
burgemeester van Vught, R van der Mortel, die dag zijn vorstelijke bijdrage ter gelegenheid van ons 
100-jarig bestaan omzet in een vergoeding van de buskosten. Wij gaan in Tongeren Vught waardig 
vertegenwoordigen en maken er tevens een ledenverwendag van. 
 
Zondag 26 mei 8.30 uur H. Mis in de kathedrale Basiliek van St.Jan 
Gezongen wordt o.a de Missa Brevis, Kleine Orgelsolo-Messe van  Joseph Haydn. 
Hier borduren wij voort op onze jarenlange traditie om gedurende de meimaand in de St .Jan te 
zingen. 
 
Dinsdag 25 juni om 19.00 uur seizoenafsluiting in de Speeldoos 
Een vrije inloop concert  waarin wij laten horen waarmee wij zoal bezig zijn 
  
Meer informatie over de andere activiteiten van ons koor vindt u in een volgende nieuwsbrief en op 
onze website. 
   
Ad van der Staak 
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