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Vriendenbrief nr.5 van het 

schipperskoor de Maessanghers 
Uitgave: december 2018.  

  

Na een beknopte “update” van belangrijke 

gebeurtenissen, die medio dit jaar aan u 

werd toegezonden ontvangt u nu onze 

vijfde (jaarlijkse)vriendenbrief 1* en 2*)                       

 

1*)Waar in deze nieuwsbrief wordt geschreven 

over “vriend” wordt hiermee uiteraard ook 

“vriendin” bedoeld.  

2*) Alle nieuwsbrieven zijn te lezen op de 

website van “de Maessanghers” 

www.maessanghers.nl achter de link: 

“vrienden”. 

  

UITNODIGING.  
We beginnen deze vriendenbrief met een 
uitnodiging aan onze vrienden voor de 

Kerstbijeenkomst op woensdag 

19 december a.s.   

Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom op 

de Kerstbijeenkomst, die wordt gehouden 

in de Protestantse kerk te Grave.  

Wij ontvangen u met een kopje 

koffie/thee en iets lekkers. Van 10.00 uur 

tot ca. 12.30 uur brengen wij wat sfeer 

met toepasselijke liederen, een 

Kerstverhaal en muzikale bijdragen van 

dirigent en onze accordeonisten. Graag 

zien wij uw komst tegemoet. Partners van 

de Maessanghers zijn hierbij tevens 

uitgenodigd.  

 

 
 

Het bestuur  
Het bestuur van “De Maessanghers” is thans 

als volgt samengesteld:  

Voorzitter: Ben van Paasen  

Secretaris: Wim van Happen  

Penningmeester: Wim Hendriks 

Bestuurslid: Jan Klinckhamers  

Bestuurslid: Piet Achterberg  

Het bestuur wordt in haar 

functioneren bijgestaan door een 

drietal vaste commissies, te weten: 

de muziekcommissie, de 

materialencommissie en de 

commissie PR.   

Daarnaast zijn er werkgroepen 

actief voor bijzondere gelegenheden. 

 
Privacy beleid 

Het bestuur van schipperskoor “De 

Maessanghers” heeft een Privacy beleid 

vastgesteld. 

Door middel van dit omschreven beleid 

worden koorleden en de vrienden 

geïnformeerd over welke gegevens worden 

verzameld en met welk doel dit gebeurt. 

Het privacy beleid zal vermeld worden op 

de website van ons koor: 

www.maessanghers.nl 

“Vrienden”, die opmerkingen hebben, of 

bezwaar maken tegen dit beleid kunnen 

contact opnemen met de functionaris 

binnen het koor die belast is met het 

beheer van de persoonsgegevens. 

Deze functionaris is bereikbaar via: 

Maessanghers.secretariaat@gmail.com 

 

 

 

http://www.maessanghers.nl/
http://www.maessanghers.nl/
mailto:Maessanghers.secretariaat@gmail.com
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Van de voorzitter  

Ook in 2018 heeft ons koor weer een 

behoorlijk aantal keren opgetreden in 

zorgcentra en bij diverse openbare 

aangelegenheden. Door het jaar heen komen 

we zo wel aan 14 optredens. Daarnaast 

heeft ons koor diverse malen een optreden 

verzorgd voor meestal feestelijke 

aangelegenheden van eigen koorleden. 

Het ledenbestand van ons koor van ruim 60 

mannen blijft redelijk op peil. Mutaties die 

plaats vinden ontstaan meestal vanwege 

verhuizing van leden of van leden waarvan 

de gezondheid te veel te wensen over laat.  

De repetities op woensdagmorgen verlopen 

op een prettige wijze.  

In het begin van dit jaar heeft de 

muziekcommissie samen met de dirigent 

een aantal nieuwe liederen bij elkaar 

gezocht en deze in het programma 

opgenomen. Ook hebben een aantal 

koorleden de kans gekregen om bij een 

bepaald lied als solist op te treden. Na 

regelmatig oefenen tijdens de repetities, 

zijn deze liederen in ons programma 

opgenomen. Gedurende dit jaar heeft het 

publiek diverse keren van deze solisten 

kunnen genieten.  

Het bestuur zal de komende periode op 

zoek gaan naar vervanging van het 

gestreepte poloshirt. Het huidige shirt is 

uit de roulatie gehaald en niet meer 

verkrijgbaar. De huidige voorraad is naar 

aanleiding van vervanging van sommige 

shirts en de aanwas van nieuwe leden op 

geraakt. 

Ben van Paasen (voorzitter) 

 

 

 
 

 

Het kooroptreden vanaf juni 

2018. 

Het smartlappenfestival 

 

 
 
Voor het eerst werd dit jaar door de 

Maessanghers deelgenomen aan het 
jaarlijkse Smartlappen- festival in 

Grave. 

Op de stralend warme zomerdag; de 

eerste zondag in juli trad ons koor op 

dit festival op. 

Natuurlijk was het repertoire 

enigszins aangepast om niet geheel 

uit de toon te vallen bij al die vrolijke 

volkse muziek. 

Het was een succesvolle deelname bij 

een uitstekend georganiseerd 

festival. 

 

Na de zomervakantie 
Na de zomervakantie, vanaf augustus 

begon het koor het nieuwe seizoen in 
september met een drietal optredens 

voor koorleden, die iets bijzonders te 

vieren hadden; een gouden bruiloft, 

een speciale verjaardag.  

 

Op woensdag, 3 oktober was het tijd 

voor opnieuw een optreden voor de 

zusters Franciscanessen te Oirschot. 
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In 2017 werd ons koor daar voor het 

eerst uitgenodigd. 

Dit optreden was zo’n succes, dat het 
koor dit jaar opnieuw werd gevraagd 

een optreden te verzorgen. 

De zusters schrokken wel even van de 

enorme groep koorleden. 

Ruim 50 mannen hadden zich 

aangemeld ! 

De agenda  vanaf 3 oktober 

Kijkend naar de agenda voor de (nog) 

laatste twee maanden van 2018 dient ons 

jaarlijks optreden in het zorghotel 

Dekkerswald te Groesbeek vermeld te 

worden op woensdag 7 november. 

Voor het eerst dit jaar, op woensdag 21 

november treden we op in het zorgcentrum 

Boszicht te Nijmegen (Brakkestein). 

 
Tenslotte de afsluiting van alweer een 

muzikaal jaar met de Kerstbijeenkomst op 

woensdag, 19 december waarvoor u van 

harte wordt uitgenodigd. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Het schipperskoor “De  

Maessanghers”  

  
Per ultimo 2018 bestaat het koor uit 65 

leden.  

Droeve omstandigheden. 

In het jaar 2018 moesten wij, door zijn 

overlijden, helaas afscheid nemen van ons 

koorlid, Victor Kroeze.  

De Maessanghers zijn paraat als zij 

een  bijdrage kunnen leveren aan een  

feestje, maar ook als er zich droeve 

omstandigheden voordoen. 

Zo was er op 11 augustus een 

herdenkingsbijeenkomst voor Victor 

Kroeze in de Protestantse kerk "de 

Schakel" te Wijchen. 

Ons koor zong tijdens deze bijeenkomst 

gepaste liederen.. 

Het was een waardig samenzijn, waar het 

koor graag aan meewerkte 

 

 
 

Op zaterdag 27 oktober werd door een 

groot aantal mensen afscheid  

genomen van Albertine van Steen-Arts op 

“de loswal” te Grave. 
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Na een kort ziekbed is Albertine overleden; 

zij was  de vrouw van Frans van Steen. 

Frans is reeds lange tijd lid is van ons koor. 

Het was een bijzonder gebeuren.  

Op de kade stonden,  naast de vele 

aanwezigen, de Maessanghers, die enige 

liederen zongen die door Albertine waren 

uitgekozen .  

Meegewerkt werd ook door Suzanne 

Menheere, die, in plaats van Frans, het  

lied "de schippersvrouw"  vertolkte. 

 

Nieuwe leden in 2018 

In 2018 is ons koor uitgebreid met zes 

nieuwe leden:  

Henk Klomp (bas2) op 1 januari 

Hans Remijn (bas2)en Wim Hanen (bas1)op 

1 februari. 

Peter Verhoogt(bas1) op 1 maart en Hans 

Velderman(bas2) en Piet Hermans(bas2) op  

1 oktober 

 

De vrienden van “De Maessanghers”  

In 2018 bestonden de “Vrienden van 

de Maessanghers” vijf jaar; 

daarmee werd het eerste Lustrum 

bereikt. 

Het aantal vrienden steeg in de loop 

van deze jaren van 29 in 2013 tot 

80 vrienden thans in 2018. 

In die vijf jaar is de opbrengst van 

de vriendenbijdrage natuurlijk ook 

gestegen en wel van € 520,- in 2013 

naar  

€ 1.065 in 2018. 

De opbrengsten zijn vooral ingezet 

voor het organiseren van het lente- 

en kerstconcert en aanvulling van 

het tenue van de Maessanghers. 

 

 
Tijdens het jubileumconcert bij het 15 

jarig bestaan van de Maessanghers, op 

14 april 2013, hield Wim v.d. Bult een 

wervend praatje voor de start van de 

“vrienden van de Maessanghers” 

 

De PR commissie van de Maessanghers 

Na ca. zes jaar actief te zijn geweest 

hebben drie leden van de PR-commissie 

besloten het “stokje” aan anderen over te 

dragen. 

Er is door de huidige commissie veel 

georganiseerd en aan initiatieven bedacht.  

Het jaarlijkse lente- en jubileumconcert, 

de nieuwsbrief, kerstbijeenkomst etc. 

Het is goed wanneer nieuwe 

commissieleden, met nieuw elan, de inhoud 

van de commissie gaan voortzetten, of met 

nieuwe ideeën beginnen. Immers, 

“verandering van spijs doet eten” 

Harry van Aalten, Jan Klinckhamers en 

Wim Janssen heten de nieuwe 

commissieleden, Gerard Veenstra, Jos van 

Reen, Peter Toonen en Peter Verhoogt van 

harte welkom. 

 

 
Het bestuur van de Maessanghers 

wenst u namens de zangers, de 

dirigent en de drie accordeonisten 

gezellige kerstdagen, een goede 

jaarwisseling en een goed en gezond 

2019. 
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