Jaaroverzicht 2011

Het jaar 2011 was een enerverend jaar voor het Eibergs Mannenkoor een jaar met vele mooie
evenementen maar ook van droeve gebeurtenissen.
We zijn het jaar begonnen op 27 februari met een folkloristische middag met een boeren
dansgroep in Neede, afwisselend werd er door het Eibergs mannenkoor gezongen en door de
boerendansgroep een klompendans uitgevoerd. De zaal bij de café-restaurant de Olde Molle was
goed gevuld en het publiek was zeer enthousiast.
Na een periode van intensief oefenen was het op 15 mei 2011 tijd om tijdens een theaterconcert
met een soliste en band, ons kunnen te laten zien aan het publiek. Het was een fantastisch concert
dat door de bezoekers goed werd ontvangen. Het enige minpuntje was dat het concert samenviel
met de bekerfinale voetbal waarbij FC Twente ook moest spelen en we derhalve het publiek
moesten delen.
Op 19 mei werd de jaarvergadering gehouden in de Huve. Er was een goede opkomst van de
leden.
De penningmeester deed verslag over de financiële situatie van het Mannenkoor, daarnaast was
er een bestuursverkiezing waarbij afscheid werd genomen van Wim Gelderblom als secretaris en
Frank Arnzen en Fred Asbroek als nieuwe leden van het bestuur werden benoemd.
Er was een korte terugblik op het theaterconcert en een vooruitblik op de komende
zangevenementen.
Na ons zomerreces was het tijd om te starten op 23 september met een feestelijke avond voor de
leden met echtgenotes in het Muldershuis. De avond stond niet alleen in het teken van een
gezellig samenzijn, de aanwezigen moesten actief meedoen aan het van TV bekende spel ‘Ik hou
van Holland’ waarbij een van onze oudere leden zich ontplooide als een waar artiest en in de rol
kroop van de heer Tsjung.
Al met al was het was een avond die zeker voor herhaling vatbaar was.
Op 23 oktober waren we wederom te gast in het Muldershuis voor het geven van een
Jachtconcert.
Een concert waarbij we eens niet gekleed waren in een smoking maar in geblokt hemd en
spijkerbroek.
Een gezellige maar chaotische middag waarbij onze jachtliederen werden afgewisseld door
harmonicaspelers en conferences van Karel van de Kate. Een concert met gemengde gevoelens.
Op 31 oktober kregen we het droevige bericht van het overlijden van een van onze leden Jacob
Bartelink, een geliefd lid en fantastische tenor is van ons heen gegaan, dat hij mag rusten in vrede.
Het vierde kwartaal werd gebruikt om te werken aan het jaarlijkse kerstconcert, dat dit jaar een
coproductie was met het dameskoor Cetera uit Haaksbergen.
Op vrijdag 16 december in Haaksbergen en zaterdag 17 december in Eibergen konden de
aanwezigen genieten van de serene kerstklanken. Beide kerstconcerten werden goed bezocht,
een concert en samenwerking dat zeker voor herhaling vatbaar is.
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