Eibergs mannenkoor
Verslag secretaris verenigingsjaar EMK 2017
JANUARI
Donderdag 5 januari was 1ste repetitieavond van het jaar 2017. Even weer opstarten na de
kerstperiode met een korte repetitie en aansluitend een toast op het nieuwe jaar.
FEBRUARI
Algemene ledenvergadering in de Hüve op donderdag 16 februari. Een enerverende
vergadering waarin vele zaken de revue passeerden. Een aantal wil ik er hier noemen. Na
een kritische beschouwing van onze financiële situatie, moest er worden besloten tot
contributieverhoging. De PR en alle plannen daar omheen, kwamen uitvoerig ter sprake.
Aspirant-bestuurslid Arne Hulshof (helaas door ziekte afwezig) werd formeel benoemd tot
bestuurslid en bestuurslid Wim Schruijer had besloten om zijn bestuursfunctie als secretaris
neer te leggen. Hem werd dank gezegd voor zijn bestuurlijke bijdrage. Daarnaast werden
evaluatie en enquête toegelicht en plannen voor een EMK ensemble aangegeven. Gerard
Klanderman was 40 jaar lid van het EMK, ter gelegenheid waarvan warme woorden werden
gesproken door Adrie Bout (KNZV-MN) en Patrick Hettinga (VZ-EMK).
MAART
Een koffie met appelgebakconcert op 26 maart, voor in het bijzonder onze donateurs, in de
mooie locatie Mallumse Molen. Hierbij werd goed door ons gezongen, liet Jeroen Twisk
wederom horen als soloartiest op de piano prima uit de voeten te kunnen en Lieke Hettinga
presenteerde zich solo en als koorbegeleidster aan het publiek. Een gevarieerd repertoire
werd het publiek voorgeschoteld, waarbij met name onze Wilmink “Hefttantattat” afsluiting
op veel bijval kon rekenen. Kortom een geslaagd optreden.
MEI
Zondag 6 mei gaven we voor het 2e achtereenvolgende jaar een mini-concert tijdens het
lenteweekend rond de Mallumse Molen en kruidentuin, voorafgegaan door een aantal
flashmobs. Een week later op 12 mei moesten we afscheid nemen van Wil Klappe, die bijna
een kwart eeuw met zijn sonore basstem een gewaardeerd lid was van de bassectie. Onze
aanwezigheid bij de crematie werd op prijs gesteld.

JULI
Ondanks de vakantieperiode, waren we zondag 23 juli met een redelijke delegatie aanwezig
in Coesfeld Duitsland bij feestelijkheden ter gelegenheid van diverse
samenwerkingsinitiatieven aan en rondom de Berkel, de Berkelaktionstag . Onder leiding van
Jeroen Twisk werd het publiek een mooi concert geboden.
SEPTEMBER
Op 10 september hebben we, in samenwerking met gemengd koor Invasion Zoetermeer,
een prima concert gegeven in de Oude Matheus te Eibergen. Een redelijke opkomst van het
publiek en welgevulde collectemandjes na afloop, als bewijs van waardering voor de
gezamenlijke prestatie. Het ligt in de bedoeling om in de niet al te verre toekomst nog een
tegenbezoek te brengen.
De maand september werd afgesloten door onze concertreis naar Kyritz en Berlijn van 21 tot
en met 24 september. Het reisverslag en het fotoalbum op de site, geven een prima beeld
van de bijzondere ervaring die deze 4-daagse reis voor ons was. Zowel qua zangprestatie als
voor wat betreft de versteviging van onze onderlinge band.
DECEMBER
Op zaterdag 9 december heeft een delegatie van het EMK een aantal korte optredens
verzorgt tijdens de kerstmarkt. Locaties Zwikkelaarsplein, de Brink en de Oude Mattheus.
Ondanks de wat mindere weersomstandigheden was er voldoende publieke waardering en
konden wij ons goed presenteren onder aansturing van Herman Hilhorst.
Woensdag 20 december hebben we een zang technische bijdrage geleverd aan de
kerstmiddag van de PCOB in de Hüve, welke bijzonder op prijs werd gesteld door het
veeltallig publiek.
Het jaar werd op zaterdag 30 december afgesloten met een Sylvesterconcert bij
zalencentrum “de Klok” te Eibergen. Onder het genot van koffie en een oliebol, kreeg het
veeltallig publiek een prachtig en gevarieerd programma voorgeschoteld met zang van het
EMK, pianospel van Jeroen Twisk, Franse chansons en Achterhoekse melancholie door
Willem en Yolanda te Voortwis en een spetterende afsluiting door het EMK samen met
mysteryguest Lieke Hettinga.
Veel moois om op terug te kijken en nog eens over na te praten. We gaan zien wat 2018 ons
brengt.
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