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75 jaar toonaangevend!

Jaarverslag Eibergs Mannenkoor 2008
Wat is een mooiere plek om een jaarverslag te schrijven over het jaar 2008, ons
jubileumjaar, dan in de oude pastorie in Beidendorf, waar Wim Schruijer en ondergetekende
tijdens de voorbereiding van de concertreis 2008 te gast waren, met uitzicht opdat kleine,
lieflijke kerkje in Beidendorf waar we een van onze concerten hebben gegeven en waar
nadien sommige koorleden opmerkten, de warmte te voelen van de contacten die Eibergen
al heeft met Beidendorf sinds 1986.
Daar zit ik nu dus achter mijn laptop met uitzicht op het kerkje en doe een poging een
redelijk jaarverslag te schrijven.
Het is oudejaarsavond 2007, het is koud en zeer mistig. De schoonheid van al het vuurwerk
dat wordt afgeschoten, gaat verloren in de dikke mist, de mist consumeert ook het meeste
geluid van de knallen die normaliter je vingers in je oren laat stoppen.
Wat moet ik hiermee? Is dit een slecht voorteken?
Ach, welnee. De commissies die eind 2006 zijn samengesteld, hebben niet stil gezeten.
Ze hebben het onderste uit de kan gehaald om er een spetterend 2008 uit te halen.
In de laatste vergadering van 2007 , 18 dec. zijn alle voorstellen van de diverse commissies
voor jubileumactiviteiten door het bestuur geaccepteerd en tijdens de nieuwjaarsborrel op 3
jan. 2008 zijn deze plannen wereldkundig gemaakt.
16 februari de goed bezochte en geslaagde receptie, waar leden en bestuur, versiert met
een feestelijke witte corsage, de felicitaties voor hun 75 jarig Eibergs Mannenkoor, in
ontvangst namen.
5 april het jubileum concert dat wegens de verbouwing van ’t Spieker, gehouden werd in de
grote zaal van Storm in Winterswijk. Een concert dat er wezen mocht. Het repertoire
bestond uit louter opera – en operettemelodieën.
In samenwerking met het orkest, New Chamber Philharmony of Europe en de coryfeeën
Miranda van Kralingen, Marco Bakker en de regionaal bekende tenor Ben Stevens, heeft
ons Eibergs Mannenkoor een concert gegeven dat klonk als een klok.
Emile Engel zijn reactie: Graag wil ik u als koor een groot compliment maken voor de wijze
waarop u het jubileumconcert tot klinken hebt gebracht. Met een schitterende koorbalans,
grote zuiverheid, dictie en een werkelijk prachtige koorklank werden de opera werken
uitgevoerd. Na nog enige strelende uitlatingen besluit Emile met: “Mannen, het was een
voorrecht met jullie te musiceren en een groot genoegen dit concert mee te mogen maken”.
Dank is extra op zijn plaats voor al die gene die zich op voor- en achtergrond hebben
ingezet om dit concert mogelijk te maken. Zonder hun enorme werk dat zij verzet hebben
was dit concert niet op deze wijze tot stand gekomen. Zij verdienen de egards van dit
concert.
Chapeau en proficiat mannen met dit fantastische concert.
10 juni de Fietstocht die in het kader van het 75 jarig jubileum werd gehouden in de
omgeving van Eibergen. Een tocht van ongeveer 30 km door het mooie coulissen landschap
van het buitengebied van Eibergen. De opkomst viel wat tegen maar toch hebben 60
personen genoten van deze door koorleden uit gezette fietstocht inclusief koek en zoopie.

1-5 mei Jubileumreis Mecklenburg Vorpommern. Op 1 mei vertrok het koor met 2 bussen
richting Duitsland, het voormalige Oost Duitsland. Na een tussenstop in Lubeck, waar we
onder leiding van een gids genoten van het oude stadsgedeelte met panden uit de Hanze
tijd en natuurlijk ook de kennismaking met specialiteit van Lubeck, de Marzipan, vertrokken
we naar Wismar, naar het Ramada-Treff Hotel dat de verdere dagen ons thuishonk zou zijn.
Een thuishonk waar alles tot in de puntjes was geregeld.
2 mei een rondleiding door de oude haven- en visserijstad Wismar. Het bezichtigen van de
Georgenkirche en de St.Nicolaaskirche , beide kerken die uitnodigden spontaan wat
liederen ten gehore te brengen.
s’Avonds het eerste geplande concert in het kerkje van Proseken. Het concert was in het
kader van de opening van het cultuur seizoen.
De 3e mei met een rondvaartboot over een gedeelte van de Oostzee, Kirchdorff aangedaan
op het Insel Poel met de gelegenheid de inwendige mens te sterken.
S’Savonds een concert gegeven in de st. Nicolaikirche samen met het Chor der Hanzestadt
Wismar. Verassend was het Sancta Maria waarbij het Chor der Hanzestadt Wismar de
tegen-melodie zong vanaf een plaats halverwege de kerk.
Zondag 4 mei hebben we meegewerkt aan een kerkdienst in Schwerin, de hoofdstad van
Mecklenburg – Vorpommern. We zongen in de Paulskirche waar tijdens de dienst aandacht
werd besteed aan het einde van de oorlog “40 – “45 maar ook aan onze dodenherdenking.
In de middag is er een concert gegeven in Beidendorf, de gemeente waar Eibergen al 20
jaar contacten mee heeft.
We kunnen terugkijken op een mooie en een geslaagde concertreis en laten we vooral
Jeroen Twisk niet vergeten die met zijn pianospel en begeleiding ons koor en concerten
extra glans heeft gegeven.
25 okt.de Scratchdag, het requiem van Mozart als muzikale marathon, voor de Scratch
Commissie een figuurlijke marathon, 42 km voorbereiden en organiseren tot een geweldig
evenement. Door het niet tijdig klaar zijn van ’t Spieker, uitgeweken naar de Grote Kerk in
Neede.
Geen mens zonder passie voor muziek en zang zou er ooit aan beginnen, maar het Eibergs
Mannenkoor gaat er voor. Na een perfecte organisatie, stromen de opgaven uit heel
Nederland binnen om samen met het Eibergs Mannenkoor “Body” te geven aan het
Requiem van Mozart. Onder de bezielende leiding van onze dirigent Emile, krijgt het
requiem langzaam kop en kont. Het New Chamber Philharmony of Europe begeleidt het
koor op sprankelende wijze het geheel wordt ondersteund door de solist Ellen Peters, Minou
Tuijp, Joep van Geffen en Dolf Drabbers. Jeroen Twist zorgt voor de pianobegeleiding.
Het is goed te ervaren dat het enthousiasme van Emile overslaat op de gasten die hier
duidelijk van genieten.
20 dec, het Kerstconcert en tegelijk het afscheidsconcert van Emile die het Eibergs
Mannenkoor na 23 jaar dirigent geweest te zijn van het koor, het koor gaat verlaten.
Met medewerking van Ben Stevens en Machteld Vennevertlo en natuurlijk met Jeroen Twisk
achter de piano werd het een mooi Kerstconcert, met koor-,solo- en samenzang, en tevens
een waardig afscheidsconcert van Emile.
15 nov. Onze medewerking aan het Concert met het jubilerend MSV Dulmen
MGV Sängerbund 1888 Dulmen Trinationales Musikfestival met Orchester Harmonie
Municipale uit Charville – Mezières en Het Eibergs mannenkoor.
Het Eibergs Mannenkoor had met 4 operawerken en een toegift een bijdrage aan dit
Concert en het verbaasde onze Duitse collega-zangers dat er in vreemde talen werd
gezongen.
Ons aandeel aan het concert werd besloten met een staande ovatie.
In het kader van het jubileumjaar heeft het Eibergs Mannenkoor , het Don Kozakken koor
naar Eibergen weten te halen voor een concert op 12 dec. in het Spieker.
De uit 18 mannen bestaande koor heeft een geweldig concert gegeven voor een nagenoeg
uitverkochte zaal.

Maar na deze Jubileum activiteiten zijn er nog meer wetenswaardigheden te vermelden ver
het jaar 2008.
De jaarvergadering op 15 mei , Menten Raven en Gerrit Nijhuis die aftreden als bestuurslid
en op passende wijze worden bedankt voor hun inzet de laatste 16 respectievelijk 17 jaar.
Loek Brouwer, Hans Slaghuis en Wim Gelderblom worden benoemd als nieuwe
bestuursleden waarbij opgemerkt kan worden dat Hans het komende jaar adviserend
bestuurslid zal zijn.
Loek wordt 2e voorzitter en Wim secretaris.
Het op handen zijnde vertrek van onze dirigent Emile Engel, waarbij het bestuur naarstig op
zoek is naar een nieuwe dirigent voor ons koor.
In een ingelaste bestuursvergadering op 28 aug. hebben de voorzitter en de
penningmeester verslag gedaan van het gesprek dat zij hebben gehad over de
vergoedingen en voorwaarden met kandidaat dirigent Wim Ruessink. Na kennis genomen
te hebben van deze onderhandelingen heeft het bestuur unaniem besloten Wim Ruessink te
benoemen als dirigent van ons koor.
De activiteiten dit jaar met betrekking tot het op handen zijnde vertrek van Emile Engel en
de hem aan te bieden afscheidsavond op de eerste donderdag in jan. 2009
Chris Wijnsma die om gezondheidsredenen bedankt als lid van het koor.
Jaap Blok die om persoonlijke reden bedankt als lid van het koor.
Geert Hebels die bedankt als lid van het koor. Hierbij komt ook de functie, beheer
koorbibliotheek vrij.
Wim Schruijer heeft aangegeven dit van Geert wel over te willen nemen. Han Hartman zal
hem daarbij assisteren.
Afsluitend kunnen we concluderen dat we terug kunnen kijken op een geweldig geslaagd
jubileum jaar, vol bruisende activiteiten die bij menigeen respect afdwongen. Dit heeft alleen
tot stand kunnen komen door de inspanningen van een ieder, op de voor- of achtergrond of
door hun instrument de stem in te zetten voor ons Eibergs Mannenkoor.
Wim Gelderblom
Secretaris.

