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Donderdag 7 januari. De 1ste repetitieavond van het jaar 2016. De repetitie kon niet eerder
beginnen nadat, traditie getrouw iedereen zich had opgesteld in een zaalvullende rij om
elkaar een voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen. Na de verkorte repetitie werd getoast op
het Nieuwe Jaar.
Donderdag 18 februari In de pauze van de repetitie gaf de voorzitter van het EMK, Frans
Arntzen, aan dat hij zich niet langer gesteund voelde door zijn medebestuursleden en dat dit
voor hem reden was om zijn bestuursfunctie per direct neer te leggen. In combinatie
daarmee maakte hij kenbaar, dat ook het lidmaatschap van het EMK per direct door hem
werd beëindigd. Vanuit het bestuur is een verklaring uitgegeven, die aan alle leden per mail
is toegezonden. Door de op dat moment 2e voorzitter Patrick Hettinga is nog contact met
Frans gezocht, maar deze stond daar niet verder meer voor open.
Donderdag 25 februari EMK Jaarvergadering 2016. Patrick Hettinga is door de vergadering
gekozen tot de nieuwe voorzitter van het EMK. Naast de behandelde algemene
vergaderstukken werden ook twee koorleden gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap van
het EMK en het KNZV. De eerste officiële daad van voorzitter Patrick was de huldiging van
beide jubilarissen Mente Raven en Theo Stotteler, waarbij hij de zilveren onderscheiding en
de KNZV oorkonde uitreikte aan beide jubilarissen. Ook werd aan de beide echtgenotes een
bos bloemen overhandigd.
In de maand april hebben zich twee nieuwe leden aangemeld, de heren Bennie Bomers en
Anton Stortelder. Kennelijk hebben zij het naar hun zin want zij zingen binnen het EMK nog
steeds het hoogste lied samen met de andere koorleden.
Ook heeft Arne Hulshof zich aangediend als aspirant bestuurslid. Inmiddels is hij benoemd
tot 2de penningmeester.
Na ruim 10 jaar de EMK bibliotheek te hebben beheerd heeft Wim Schruijer het stokje
overgedragen aan de heren Jan Bussink en Harrie Snijder.

Woensdag 27 april, Nationale Koningsdag heeft een koordelegatie besloten om tijdens de
Voorjaarsmarkt nieuwe leden te werven. Het EMK is door hen goed op de kaart gezet en
vele positieve reacties in ontvangst mogen nemen maar het heeft helaas niet geresulteerd in
nieuwe leden.
Zondag 1 mei, tijdens het Lenteweekend van de Kruidentuin te Mallum heeft het EMK zich
gepresenteerd door een aantal Flash Mobs. Een door het aanwezige publiek gewaardeerde
actie.
Woensdag 1 juni een groots optreden van het EMK en het Engelse Carlton Male Voice Choir
in het Eibergs Openlucht Theater. Een bijzonder geslaagde avond dat door het publiek zeer
werd gewaardeerd. Beide koren presenteerden zich in het zeer goed gevulde OLT. Een
optreden in dit theater is ons goed bevallen en zeker voor herhaling vatbaar. Door de goede
relatie met het Amersfoorts Mannenkoor is deze samenwerking met het CMVC tot stand
gekomen.
Zondag 26 juni is onze zeer gewaardeerde zanger Herman Ekkel overleden. Hij was lid van
het EMK sinds 10 januari 1978. Tijdens de kerkdienst op 1 juli heeft het koor afscheid
genomen door het zingen van de liederen die Herman zeer hebben aangesproken.
Donderdag 30 juni gaat het koor op zomerreces tot en met 18 augustus.
Bij aanvang van het nieuwe zangseizoen wordt onmiddellijk hard gerepeteerd voor de
volgende as. optredens respectievelijk in Winterswijk met de Greyhound Barbershop Singers
en de Berkellandkorendag.
Zaterdag 17 september zijn wij een van de 17 deelnemende koren aan de Berkelland
korendag met een optreden in de Joriskerk te Borculo en de Oude Mattheüs in Eibergen. Een
geslaagde dag vooral mede door de enorme inzet van de heren Tonni Wormgoor en Gerrit
Groot Roessink als organisatoren van deze manifestatie.
Donderdag 20 september is Harrie Snijder gehuldigd. Ook hij was dit jaar 25 jaar lid van de
KNZV en het EMK. Uit handen van Adrie Bout, voorzitter van het KNZV-Midden Nederland,
ontving hij het insigne en de daarbij behorende oorkonde. Zijn echtgenote Martie Snijder
ontvang een bos bloemen. Na afloop is geproost op deze heuglijke dag.
Zondag 16 oktober was het gezamenlijke optreden in Boogie Woogie te Winterswijk samen
met de Greyhound Barbershop Singers. Een geslaagde mix van twee totaal verschillende
koren.
Zaterdag 10 december heeft een groep enthousiaste zangers van het EMK een aantal korte
optredens verzorgt tijdens de Kerstmarkt in het centrum van Eibergen. Beoogd werd om
hiermee aan de weg te timmeren en reclame te maken voor ons zangkoor. De weergoden
waren ons wat minder gunstig gezind, maar kijkend naar de positieve reacties van het
publiek, zijn we zeker geslaagd in het realiseren van onze doelstelling.

Zondag 18 december het Adventconcert in de St. Fransiscuskirche te Zwillbrock. Een tot aan
de nok toe gevulde kerk in samenwerking met Jorrick Simmens op de piano, Joost Hettinga
op trompet en Bugel en Wim Ruessink op het orgel. Een ovationeel applaus kwam ons ten
deel en tevens was dit voor ons het laatste optreden waarbij Bruder Hubert de scepter van
de kerk in handen had omdat hij begin 2017 met pensioen gaat en zijn intrek zal nemen in
het Klooster.

