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Vriendenbrief nr. 2 van het 

schipperskoor de Maessanghers 
Uitgave: december 2015. 

 

Dit is onze tweede vriendenbrief aan u, 

vriend van de Maessanghers. *) 

 

In onze vriendenbriefnr. 1 zegden wij u 

toe om u twee keer per jaar te 

informeren over het reilen en zeilen van 

ons koor.  

Helaas konden wij dit in 2015 niet 

waarmaken; de brand in ons 

repetitiegebouw, het Palazzo theater in 

Grave is hier mede debet aan. 

Elders in deze vriendenbrief komen wij 

daarop terug. 

In deze tweede vriendenbrief vindt u 

nog wat aanvullende informatie over het 

ontstaan van de naam van ons 

schipperskoor, kunnen wij u wat 

vertellen over ons lenteconcert 2015, 

onze overige optredens in 2015, de 

gevolgen van de brand in ons 

repetitielokaal en een paar 

bestuursmededelingen. 

Ook geven wij in deze brief 

verantwoording over de besteding van 

de vriendengelden, die wij ontvingen.  

 
*) waar in deze nieuwsbrief wordt gesproken 

over “vriend” wordt hiermee uiteraard ook 

“vriendin” bedoeld. 

 

Nog iets over de naam van ons 

schipperskoor de Maessanghers. 
Nadat door een groep mannen was 

besloten een schipperskoor in Grave op 

te richten werd gezocht naar een 

passende naam voor dit koor. 

De initiatiefnemer, Wim v.d. Bult, stelde 

een aantal passende namen voor. Met 

meerderheid van stemmen werd gekozen 

voor de naam “De Maessanghers”. 

Deze naam is bewust met oude spelling 

geschreven omdat: 

a. Het koor is tot stand gekomen in 

een oud stadje, Grave, gelegen 

aan de oude rivier de Maas 

b. Het merendeel van de zangers 

bestond toen (en ook thans nog) 

uit senioren; en 

c. De meeste liederen die gezongen 

worden zullen vroegere tijden 

betreffen. 

Op dit moment is ons schipperskoor en 

de naam heel bekend in Grave en wijde 

omgeving. 

Vanaf de oprichting was de eigenaresse 

van Palazzo bereid om ons wekelijks op 

woensdagmorgen te ontvangen voor de 

repetitie. Cees Menheere wilde zich wel 

als accordeonist voor het koor opwerpen 

en Uschi Kracwzik uit Wijchen wilde na 

enige aandrang het dirigentschap op zich 

nemen. Toen kon het koor van start 

gaan. 

Thans kent het koor 60 zangers, 

onderverdeeld in 4 stemgroepen: 

tenoren( eerste en tweede) baritons en 

bassen. 8 mannen uit Wijchen hebben 

zich inmiddels aangesloten bij de 

Maessanghers. Ongeveer drie jaar 

geleden heeft Geert Verhallen uit Mill 

met groot enthousiasme het 

dirigeerstokje overgenomen van Uschi 

Kracwzik. 
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Bestuurssamenstelling. 

 
 

Het bestuur van “De Maessanghers” is 

thans als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Ben van Paassen 

Secretaris: Wim van Happen 

Penningmeester: Wim Hendriks 

Bestuurslid: Jan Klinckhamers 

Bestuurslid: Toon Overbeek 

adviserend bestuurslid: Ruud 

Clarenbach 

 

Ons erelid! 

Ruud Clarenbach is vanaf het 

ontstaansbegin als bestuurslid actief 

geweest binnen het bestuur, 

aanvankelijk als algemeen adjunct en 

later als secretaris. 

Op 8 november jl. werd Ruud benoemd 

tot erelid van de Maessanghers. Een 

meer dan verdiende blijk van waardering 

voor zijn jarenlange enthousiaste inzet. 

 

Afscheid van een man van het eerste 

uur! 

Op woensdag, 13 juni hebben: “De 

Maessanghers” met een feestelijke 

bijeenkomst afscheid genomen van Cees 

Menheere. Cees was vanaf de oprichting 

van het koor accordeonist, componist, 

tekstschrijver en arrangeur.  

Hij wordt node gemist, maar het koor 

hoopt hem nog vaak als gast en kritisch 

toehoorder te mogen begroeten tijdens 

optredens. 

 

Wij zoeken een derde accordeonist 

Bij het afscheid van Cees Menheere is 

er een vacature ontstaan bij het groepje 

accordeonisten. 

Cees Broens en Albert Barsch 

beheersen de begeleiding uitstekend, 

maar soms kunnen zij niet beiden 

aanwezig zijn bij een repetitie of een 

optreden. 

De accordeonbegeleiding is daardoor 

kwetsbaar. 

Pogingen om een derde accordeonist 

voor ons koor te interesseren hebben 

nog geen succes gehad. 

Wij blijven zoeken. 

Misschien weet u iemand in uw omgeving 

of misschien uzelf wel, die ons groepje 

accordeonisten komt versterken. 

U bent van harte welkom. 

 

Het kooroptreden in 2015 en het 

Lenteconcert. 

Het jaar 2015 begon op 8 januari met 

een gezellig nieuwjaarstreffen, waarbij  

Ook de vrienden van de Maessanghers 

en partners van de koorleden welkom 

waren. Natuurlijk werd er die avond 

gezongen. 

Op vrijdag, 13 maart vond het tweede 

Lenteconcert plaats. 

 
Het Palazzo Theater was uitverkocht. 

Het concert, in aanwezigheid van het 

popkoor Sparkle uit Grave kan een groot 

succes worden genoemd. 

Andere optredens waren de twee 

concerten in de theaterzaal van het 
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woonzorgcentrum Catharinahof; een 

optreden in verpleeghuis “De Nieuwe 

Hoeve”te Schaik en een concert in het 

zorgcentrum Compostella in Landerd. 

Daar tussendoor een optreden bij het 

jubileum van de Stichting Wijchen all 

round  in Wijchen en in de societeit te 

Grave. 

 

 
Allemaal geslaagde uitvoeringen, 

waarvan, zowel koorleden als luisteraars, 

zeker hebben genoten.  

In december zit er weer een geweldig 

muzikaal jaar op; een jaar waarin we 

kunnen terugzien op veel zangplezier. 

In 2015 zijn er geen medezangers 

overleden. Wel hebben drie zangers hun 

lidmaatschap om gezondheidsreden 

moeten beëindigen. 

Fokko Koopmans, Cees Goossens en Cor 

Rozestraten. 

 

De brand van het Palazzo theater 

Als gevolg van brand in de nacht van 27 

april werd hetPalazzo Theater volledig 

verwoest. Het koor verloor daardoor 

haar vertrouwde repetitieruimte, maar 

ook werden door de brand papieren, 

kleding, behaalde prijzen en een 

accordeon vernietigd. 

Een zware klap voor het koor, maar 

zeker ook voor de gastvrouw van het 

theater, die een groot fan van het koor 

is en altijd klaarstond voor een goed 

verloop van de activiteit. 

Gelukkig was de societeit in Grave 

bereid haar zaal beschikbaar te stellen 

om de repetities te kunnen laten 

doorgaan. 

Ook de Protestantse kerk in Grave 

toonde zich van harte bereid in dit 

repetitiegemis te voorzien. 

Tot heden vindende wekelijkse 

repetities plaats in de Protestantse 

kerk. 

  

 
 

De vrienden van “De Maessanghers” 
In 2015 is het aantal vrienden van ons 

koor gestegen tot 52. 

Deze vrienden zorgden in 2015 voor een 

extra bijdrage van € 760,-. 

Dit jaar heeft het bestuur van De 

Maessanghers besloten deze bijdrage 

voor een deel te bestemmen voor de 

kosten, die moeten worden gemaakt ter 

vervanging van de verloren inventaris als 

gevolg van de brand in het Palazzo 

theater.  

Daarnaast wordt een deel bestemd voor 

de organisatie van het tweede 

Lenteconcert, dat plaatsvindt op 

vrijdag, 18 maart 2016 vanaf 20.00 

uur in “de sociëteit”, Het Kasteeltje 2 

te Grave. 

Als vriend bent u nu al van harte 

uitgenodigd dit Lenteconcert te komen 

bijwonen. 

In februari a.s. zult u nog een aparte 

uitnodiging voor dit concert ontvangen. 
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De Kerstborrel van De 

Maessanghers  
De Kerstborrel, ook voor vrienden! 

Koorleden en hun partners, maar ook de 

vrienden van “De Maessanghers” waren 

van harte welkom op de “Kerstborrel” in 

de Protestantse Kerk op woensdag, 23 

december jl. van 10.00 uur tot ca. 12.30 

uur. 

Het koor werd afgewisseld met een 

sfeervol optreden van het 

blokfluitgroepje “Madrijn”uit Millingen. 
 

 
 

Nieuwe koorleden gezocht! 

Ons koor is dringend op zoek naar 

nieuwe koorleden, vooral bassen. 

Met dat doel organiseren we op vrijdag, 

22 januari a.s. vanaf 20.00 uur een 

zogenaamde “meezingavond” in de 

Protestantse kerk, Bagijnenstraat 1 te 

Grave. 

Hiervoor nodigen wij u en vele anderen 

uit om met ons mee te zingen en 

vervolgens mee te blijven zingen. 

 

Het Lenteconcert 2016 
De PR commissie van het koor is al volop 

bezig met de voorbereiding van het 

Lenteconcert 2016. 

Daarvoor bestaan er al contacten met 

een ander koor om mede inhoud te geven 

aan dit concert. 

Het belooft een prachtig muzikale 

zangavond te worden, vol afwisseling in 

de muziekkeuze. 

Noteer de datum van dit concert alvast 

in uw agenda: 

 

Vrijdagavond, 18 maart 2016 in “De 

Societeit”, Het Kasteeltje 2 te Grave. 

U ontvangt nog een uitnodiging. 

Graag tot ziens!  

 

De PR commissie van de Maessanghers. 

Harry van Aalten 

Wim v.d. Bult 

Wim Hendriks 

Wim van Happen 

Wim Janssen 

Jan Klinckhamers. 

 

 
 

 

Ons schipperskoor De Maessanghers 

wenst u prettige feestdagen en een 

goede jaarwisseling, maar vooral een 

gezond 2016 toe. 

Met de bij deze Nieuwsbrief 

ingesloten briefkaart willen wij dat 

nog eens onderstrepen. 
 

PS: 

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als 

u anderen, bijvoorbeeld vrienden, familie en 

collega's, op de hoogte stelt van het bestaan 

van ons prachtige koor en hen attendeert op 

de mogelijkheid om ook vriend(in) van de 

Maessanghers te worden; beter nog om lid 

te worden van ons koor. 

Wij repeteren elke woensdagmorgen van 

10.00 uur tot 12.00 uur in de Protestantse 

kerk 

 


