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NIEUWSBRIEF  JANUARI 2018 
 

NIEUWJAARSCONCERT 2018 : AFSLUITING VAN EEN TIJDPERK 

 

In  onze vorige nieuwsbrief hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de afsluiting van het 

jubileumjaar 2017. Het Nieuwjaarsconcert 2018 mag in dit verband ook genoemd worden: het 

bevatte een aantal stukken die ook in m.n. het grote jubileumconcert in het Jeroen Bosch Art 

Center te horen zijn geweest. La Danza was bij het Nieuwjaarsconcert wel het hoogtepunt, 

met een denderende solo van sopraan Christina Karenovics, die eigenlijk niet onderdeed voor 

Tania Kross, die het VMK assisteerde tijdens het jubileumconcert. Christina gaf ook zelf en 

paar solo’s weg zodat het van begin tot eind voor het trouwe publiek volop genieten was. Ook 

het optreden van de winnares van het Maurick Muziekconcours Nicole Rabou met haar altsax 

werd zeer gewaardeerd. 

Maar het Nieuwjaarsconcert had dit keer echter wel een heel speciaal karakter. Het was het 

laatste concert dat onder leiding stond van dirigent Coen Swinkels. Met een staande ovatie 

namen zangers en publiek  aan het eind van het concert afscheid van Coen, die 15 jaar  voor 

het VMK op de bok stond. En het koor deed er nog een schepje bovenop door hem met het  

zeer persoonlijk afscheidslied “ Adieu meneer de dirigent” te bedanken voor 15 jaar fijne 

samenwerking.  

 

 
 



 
 

 



 
 

 

EEN NIEUW TIJDPERK MET EEN NIEUWE DIRIGENT 

  

En we zijn natuurlijk op zoek gegaan naar een geschikte opvolger of opvolgster, een die zoals 

Coen het bij zijn afscheid zelf formuleerde, makkelijker nieuwe stappen kan zetten. Die 

hebben we gevonden in de persoon van Wilma van der Schoot, ook dirigent van het Gestels 

Gemengd Koor en het pop-en gospelkoor Spirit. Sinds enkele weken staat het VMK onder 

haar enthousiaste leiding. We laten Wilma hier zelf even aan het woord:  

 

 

 

In Den Bosch geboren in 1962 ben ik met ons gezin op 7-jarige leeftijd  

naar Sint-Michielsgestel verhuisd. In ons gezin was muziek onderdeel  

van het leven en toen ik oud genoeg was mocht ik dwarsfluit gaan spelen. 

 Een keuze die door vader gemaakt werd. Had ik zelf de keuze mogen 

 maken was ik zeer waarschijnlijk gaan drummen.  

 

Na het atheneum ben ik in Amsterdam naar het Sweelinck Conservatorium gegaan. Ik heb 

daar dwarsfluit en piccolo gestudeerd met als bijvak piano. Arrangeren en dirigeren was 

onderdeel van de opleiding. Rasechte Brabander als ik ben wilde ik niet in A’dam op kamers. 

Ik ging naar Den Bosch. Het fietsen naar Gestel in de avonduren vond ik te riskant worden en 

daarom het ik het dirigeren op dat moment gestaakt. Nog tijdens de studie begon ik als 

dwarsfluitdocent aan de muziekschool in Dongen. Daar heb ik 21 jaar lesgegeven.  Enkele 

jaren later werd ik bij hetzelfde jongerenkoor gevraagd om in te vallen als dirigent. Dat heb 

ik gedaan en vanaf dat moment ben ik het dirigeren echt goed gaan ontwikkelen. Ik heb zelf 

een koor opgericht, gospelpopkoor Spirit. Dat bestaat nu 15 jaar. Aan de muziekschool heb ik 

toen ook een gospelkoor opgericht. Ook dat liep goed en we werden buiten de muziekschool 

regelmatig gevraagd om op te treden.  

Mijn gezin breidde zich uit met twee zoons: Sjors en Jeroen. In die tijd heb ik moeten stoppen 

met het koor in Dongen. Ik ging ook steeds minder dwarsfluitles geven. Maar het koor wat ik 



zelf opgericht had bleef ik fanatiek leiden. Ik kreeg daar steeds meer plezier in, veel meer dan 

in dwarsfluitles geven. Daar stopte ik uiteindelijk mee. Ik heb toen gesolliciteerd bij popkoor 

TrenT in Wijchen waar ik 7 jaar voor heb gestaan. Ook ben ik toen opnieuw naar het 

Conservatorium gegaan, nu voor de opleiding Docent Muziek in Tilburg. 

 

 In 2013 werd ik gevraagd om in te vallen bij het Gestels Gemengd Koor. Dat heb ik gedaan. 

De muziek was anders, klassiek, en dat daagde me uit. Ik heb een klassieke studie achter de 

rug, dus met klassieke muziek ben ik zeer vertrouwd, maar ik had nog geen klassieke stukken 

gedirigeerd. Mijn vader wel. Ik treed nu in zijn voetsporen. Mijn vader heeft in Hedel 40 jaar 

lang het kerkkoor gedirigeerd. Met het hele gezin moesten wij jaarlijks mee naar de nachtmis. 

Met viool, piano, dwarsfluit en cello waren wij het orkest. Later heeft mijn vader het 

Rosmalens mannenkoor gedirigeerd en op het eind nog het Beemdenkoor. Ik heb het dus van 

geen vreemde. 

Ik ga nu een nieuwe fase in door bij het VMK te gaan dirigeren en ik kijk er naar uit. Ik ga er 

vanuit dat we een goede samenwerking tot stand kunnen brengen. 

 

 

WAT STAAT ER DE KOMENDE TIJD OP HET PROGRAMMA ? 

 

Het eerste optreden van het Vughts Mannenkoor met Wilma van der Schoot zal plaatsvinden 

op zondag 4 maart a.s. in de Schakel in Wychen. Op 7 april treden we op in het Provinciehuis 

tijdens het regionaal Mannenkorenfestival. 

En daarna komen we op 5 en 6 mei aan de beurt om te zingen in de H. Hartkerk in Vught 

om 17.00 uur,  resp. de Sint Jan in Den Bosch om 11.45 uur. 

Over daaropvolgende optredens houden we u natuurlijk op de hoogte. 

 
 
 

 



    

 
 


