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Het jaar begon met de huldiging van onze 2e tenor Henk Smits, voor
25 jaren lidmaatschap. Henk ontving de gebruikelijke oorkonde met
het draagspeldje en voor zijn vrouw Betty waren er de bloemen.
Gecombineerd met de nieuwjaarsborrel werd het een gezellige avond.
Na het bijzondere operaconcert met 3 solisten op 30-12-05 hebben we
ons het 1e halfjaar 2006 “rustig” gehouden. We zongen alleen op 21-5
een middagconcert “ON THE AMERICAN TOUR” in het Muldershuis.
We vierden vakantie van 13-7 tot 24-8. Aansluitend mochten we zingen
op het 50 jarig huwlijksfeest van Herman en Lies Abbink in “DE KLOK”
Om de vriendschapsbanden weer te verstevigen bezocht een bestuursdelegatie de Männersangverein Sängerbund Dülmen. Besloten werd op
korte termijn samen optredens te organiseren.
Op 17 september zongen we in Almelo een middagconcert samen met een
popkoor uit Borne.
Na een lange lijdensweg overleed onze bariton Herman Scholten. In
het crematorium mochten wij op 28 september zingend afscheid nemen.
Voor het maken van koorfoto’s kwamen we op zaterdag 14-10 bijeen.
Donderdag 2 november vergaderden wij om de voorbereiding van onze
jubileumviering ter hand te nemen. In 2008 bestaan wij 75 jaren.
De kerstmarkt op 8 december werd vanwege het stormachtige natte weer
geen succes, hoewel de opbrengst toch nog € 250.- was.
De knieperkes e.d. werden onder de leden afgezet.
Samen met RHUMTAS reperteerden wij op 11 december in DACAPO, om
gezamenlijk een goed kerstconcert te zingen.
Op 16 december verhuisden een stel actieve mannen onze piano,
bibliotheek e.d. naar de Huve, waar we m.i.v. het nieuwe jaar onze
repetities gaan houden, omdat het Muldershuis na de verbouwing niet
meer aan onze eisen ten aanzien van acoustiek e.d. voldoet. Wel
waren wij in het Muldershuis de enige vaste huurder en daarmee was
dat ONS clubhuis en dat zal in de Huve wennen worden, want daar zijn
meer gebruikers.

Op 23 december zongen wij in “DE OUDE MATTHEUS” een kerstconcert,
dat tevens een afscheid van pianist Henk Busink betekende. Samen
Met RHUMTAS onder leiding van Jeroen Twisk en de sopraan
Ineke van der Spek en Irene Visscher-Voerman op de piano, hebben we
Henk Busink een waardig afscheid bezorgd.
Als afsluiting van het jaar 2006 zongen we op 30 december samen met
BEL CANTO en het BELTRUMS MANNENKOOR een SILVESTERCONCERT in
’t SPIEKER.
Dankzij de terugkeer van twee “oude” bekenden handhaaft het ledental
zich op 61. Het bestuur vergaderde zo’n 10 keer terwijl ook de
vergaderingen van KNZV MIDDEN NEDERLAND werden bezocht. Onze
voorzitter Gerard Klanderman is daar de penningmeester en heeft
tevens zitting in de Verenigingsraad KNZV, waardoor wij goed
geinformeerd blijven betreffende ontwikkelingen in de
mannenzangwereld.
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