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Voorjaarsconcert 30 maart 2019 in cultureel centrum De Beuk
Zaterdag 30 maart was het dan zo ver: de Beuk was de plek waar ons koor samen
met het mannenkoor de Zank uit Beegden en gemengd koor Neerbeek het voorjaar
muzikaal inluidde. In een versierde zaal, met verse voorjaarsbloemen geleverd door
de firma van den Boom (what’s in a name) konden we met velen genieten van een
zeer gevarieerd repertoire.
Stoelen waren te weinig, dus dat zegt iets over de volle zaal.
Ons koor deed de aftrap met onze Afrikaanse liedjes; die vielen wel in de smaak aan
de reacties uit de zaal te merken. Dat kwam natuurlijk ook door de drums en onze
tenoren-solo.
Opvallend was dat zowel wij als het (zeer omvangrijk) koor uit Neerbeek gekozen
had voor musical liedjes. Ons ‘Mijn weg naar jou’ was best spannend om voor het
eerst ten gehore te brengen maar dat ging heel goed.
Het Neerbeekse koor zong een medley van liedjes uit de Phantom of the Opera.
Het mooie aan de avond was juist de afwisseling: de heren uit Bieegden zongen
vooral veel dialectliedjes en zelfs één liedje dat door een dorpsgenoot geschreven
was. Maar ook zongen ze 2 Slavische liederen, het laatste was erg komisch en
toepasselijk voor de lente want dat ging over kikkers en kwakkers, begrepen we uit
de uitleg.
Beide gastkoren werden begeleid op piano; het PGK had de luxe naast de piano,
ook begeleid te worden door het combo (Nicole Golsteijn - dwarsfluit, Florian
Verhagen - gitaar en Pier Boosten - drum).
‘Mag ik dan bij jou’ werd door Willeke Visschers gezongen; aansluitend zong ze in
het dialect ‘Halleluja’ wat heel bijzonder was.
Het Neerbeekse koor had 2 Gospelsongs in het programma en het beroemde ‘Happy
days’ werd door de dirigent gezongen, die niet zou misstaan tussen het koor qua
stem.
Elk koor had zo zijn eigen accenten en ludieke dingen; zo konden een aantal dames
via body rhythm met hun handen en voeten het ritme aangeven en er ook nog bij
zingen. Ja, zo blijkt maar weer dat vrouwen meerdere dingen tegelijk kunnen
(ik citeer de dirigent).
Na afloop bleven de meeste koorleden nog een tijdje nagenieten van de mooie sfeer
en elkaars gezelschap.
We mogen terugkijken op een zeer geslaagde avond waarin zingen en luisteren naar
elkaars gevarieerd repertoire ook inspireert om met nieuwe liedjes aan de slag te
gaan en een mooi programma samen te gaan stellen voor de komende uitwisseling.
Dorien

Samen met Willeke
Simons-Visschers zingen
we het prachtige lied:

.

Mijn weg naar jou
uit de Soldaat van Oranje.
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Een mooi en gezellig
welkom met deze
voorjaarsbloemen.
Ook de andere bloemversieringen kwamen van
de hand van
Els en Paul van den Boom.

Geef de dingen
die je doen

glimlachen,
nooit op!

Nieuwsbrief Posterholts Gemengd Koor - jaargang 1 / nr. 02 - mei 2019

Jaargang 1 / nr. 02

Nieuwsbrief van Posterholts Gemengd Koor

Mei 2019

Februari 2019

Terwijl één groep op zaterdagmiddag met tafels
en stoelen sjouwt . . .

worden er in de keuken broodjes gesmeerd voor
de hongerige magen na het concert.

Het was
fijn om
te zien
dat er
zoveel
mensen
anwezig
waren op
ons
voorjaarsconcert.

In de keuken
en in de bar
werd druk
gewerkt om
de aanwezigen te
voorzien van
hun drankjes.

‘Onze’ Jos is echt een
held!
Hij durft zo hoog op de
ladder te gaan staan om
de beamer te installeren,
zodat de aanwezigen
mee kunnen zingen met
het liedje: Alouette.
Ook worden bij de liedjes
Lean on me en Top of the
World passende beelden
getoond.
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Ja, na een
half uurtje
zingen lus je
wel een
glaasje!
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Florian en Pier

Gemengd Koor Neerbeek

Last van

lentekriebels. . . .
gewoon
terug kriebelen

Mannenkoor De Zank Beegden

Lente . .
iedereen komt weer
uit zijn
winterverpakking
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In de eerste week van de zomertijd van 1 – 7 april hebben we weer onze
jaarlijkse activiteit georganiseerd om de financiën van het koor aan te
vullen. Het was mooi weer om aan de mensen in het dorp Februari
loten te 2019
gaan
verkopen. We kunnen een mooi bedrag noteren, want er zijn ruim 1930
euro’s opgehaald met een prijzenpot van € 350,-. Hier maken we de
penningmeester wel erg blij mee.
Heel hartelijk dank namens het bestuur.
Op 11 april had het bestuur i.o.m. Jacqueline een open repetitie gepland met als
titel: Zing jij met ons mee?
Om dit bekend te maken, werd er reclame gemaakt op de kabelkrant en werden
flyers ontworpen en besteld. De leden konden die tijdens de lotenverkoop aan de
mensen afgeven om met een praatje aan de deur hen enthousiast proberen te
maken om eens naar ons koor te komen luisteren en of mee te zingen.
De meeste opmerking die we hoorden was: “Ik kan niet zingen”. Ja, wat zeg je dan . . . .Met alle overredingskracht die
we gebruikten, konden we ze niet overhalen . . op enkele dames na!.
Op die donderdagavond was het wel een beetje spannend . . komt er wel iemand? Wie zal er komen?
Als bestuur mochten we 3 dames welkom heten en met een aangeboden kopje koffie en de partituren bij de hand
konden ze tijdens onze repetitie de muziek enigszins volgen. Ja.. . Alle begin is moeilijk.
We zijn blij dat Debby Evers met ons koor kennis wil maken en een plaatsje gekregen heeft bij de alten. WELKOM!!

Agenda:
•

Zaterdag 8 juni

•

Donderdag 4 juli
: Barbecue en begin van de vakantie.
Bestuurszaken:
Zoals al tijdens een repetitie door het bestuur is verteld, zal er geen uitstapje georganiseerd worden.
De reiscommissie heeft e.e.a. bekeken en geconstateerd dat de kosten voor ‘een dagje weg’ te hoog zijn en
het steeds moeilijker wordt om een programma samen te stellen waar alle leden aan mee kunnen doen.
Het bestuur zal kijken of er iets anders georganiseerd kan worden want het is en blijft gezellig om samen iets
te ondernemen.

: 19.00 uur H. Mis - Pinksteren –

Ik wens je wat licht
in momenten van zorgen.
Ik wens je wat hoop
en wat uitzicht op morgen.

Enkele mensen binnen
ons koor zijn ernstig ziek.
Wij wensen hen veel
moed en kracht toe.
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/

Marij

De tijd vliegt: op 12 mei jl. was ik 100 dagen voorzitter van ons koor.
Februari 2019
De inwerkperiode zit er nu al weer op.
Het was voor mij eigenlijk een ‘kleine’ stap omdat ik al als penningmeester 6 jaar deel uitmaak
van het bestuur. Ook in het verleden heb ik als secretaresse en vicevoorzitter een
bestuursfunctie bekleed.
Desalniettemin heb. ik er toch lang over nagedacht of ik wel voorzitter wilde worden. De taken en
verantwoordelijkheden zijn heel anders. Je wordt als voorzitter vaker aangesproken en vaak leeft ook de
verwachting dat je meteen antwoord geeft of een oplossing aandraagt
Als ik terug kijk op deze 100 dagen: hoe heb ik mijn nieuwe functie ervaren?
Mijn eerste taak was om – na het aftreden van Nic - de jaarvergadering verder in goede banen te leiden en de orde
te handhaven. Nu . . . jullie hebben het voor mij toen niet moeilijk gemaakt. Bedankt hiervoor.
Mijn eerste officiële optreden was bij het vertelconcert De Weg op zondag 10 februari j.l.. Goed voorbereid en met
een portie zelfvertrouwen mocht ik de aanwezigen en Ekaterina en haar partner welkom heten.
Een voorzitter is het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Ook is hij ( in mijn geval ‘zij’) de bindende kracht van
een vereniging. De zorg voor een goede informatieverstrekking naar de leden toe zie ik ook als een van de taken.
Mocht je iets gemist hebben, vraag ’t gewoon en blijf niet in een afwachtende houding.
Ik heb ook ervaren dat je als voorzitter ‘zichtbaar’ moet zijn. Ik merkte dat bij het voorjaarsconcert op 30 maart;
normaal gesproken sta ik na ons concert in de keuken of bij het tussenbuffet. Nu ben ik in de zaal gebleven zodat ik
met menig bezoeker of bestuur van de andere verenigingen in gesprek kon komen.
Het leiden van de bestuursvergadering is ook een taak die ik graag op me neem. We hebben een fijn – werkend –
bestuur waar ieder zijn taak heeft waardoor we veel kunnen en willen organiseren samen.
Na mijn overweging of ik de functie van Nic wel zou overnemen, kan ik nu zeggen dat voorzitter zijn een mooie
dankbare rol is, die ik binnen onze vereniging met veel plezier vervul. Ik realiseer me dat ik ‘pas’ de 2e vrouwelijke
voorzitter ben in de hele geschiedenis van ons koor. Ik stap hiermee in de voetsporen van José Smeets-Coorens, die
als eerste vrouwelijk koorlid gekozen werd als voorzitter en jaren deze functie bekleed heeft.
Voorzitter zijn is soms ook moeilijk, want je krijgt vaak met onverwachte zaken te maken waar je je niet op kunt
voorbereiden. Het is ook een zware en emotionele taak als er binnen het koor iemand overlijdt.
Maar SAMEN gaan we verder en zijn we er voor elkaar bij mooie en droevige zaken. En nu óók na ons 50-jarig
jubileum blijven we ‘GEWOON’ zingen. We hebben nog genoeg plannen om met ons koor op muzikaal gebied maar
ook als een gezellige vereniging, waarbij de mensen elkaar graag opzoeken, nog jaren door te gaan.

Ja . . . Ja . . . Abonnee van de week . . .

P.R commissie:

Al 45 jaar iedere dag de krant! Dat zijn in totaal 52 x 6 x 45 = 14.040 kranten!
Hoeveel kilo papier zou dat geweest zijn in al die jaren?
Tonny en Ruud. . . . PROFICIAT met dit jubileum.

Paul van de Boom,
Peter Golsteijn en
Marij Palmen-Sijben
Fotograven:
Theo Rittersbeek,
Peter Golsteijn,
Marij Palmen-Sijben.

Het koor heeft een vernieuwde
website die gemaakt is door
Peter Golsteijn.

Ben nieuwsgierig,
ga kijken en geef eens
een reactie!!
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