
Een nieuwe lente, een nieuw geluid 

Speciale aandacht 

 Hee  u de Vrienden-
bijdrage nog niet be-
taald? 

 Doe dat dan zo snel 
mogelijk. 

 Wij werken hard om u 
onze vorderingen te 
tonen. 

 Help ons dan met uw 
bijdrage. 

 NL73RABO0117123137 
ten name van  De Maes-
sanghers Grave. 

 Minimaal € 10,00 per 
persoon. 
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Voor u ligt de nieuwe Vrienden-
brief die u twee keer per jaar van 
ons ontvangt en het zal u direct 
opvallen dat we een nieuwe vorm 
hebben gekozen. 
Dit heeft verschillende redenen.  
Ten eerste is er een nieuwe PR-
commissie aangetreden, want de 
vorige commissie heeft die taak 
ruim zes jaar naar alle tevreden-
heid ingevuld en was van mening 
dat het goed zou zijn om eens een 
frisse wind te laten waaien. Dus 
hebben Gerard Veenstra, Peter 
Toonen, Peter Verhoogt en Jos van 
Reen deze taak op zich genomen, 
met de hulp van Wim v/d Bult, Wim 
Hendriks en Wim van Happen. 
Ten tweede leek het een mooi mo-
ment om de lay-out van de Vrien-
denbrief aan te passen en op te 
frissen, want ook Schipperskoor 
De Maessanghers blijft zich ver-
nieuwen, zodat een nieuw jasje 
voor de Vriendenbrief op zijn 
plaats lijkt. 
Rest ons natuurlijk om bijzondere 
dank uit te spreken voor de man-
nen van het eerste uur, die inder-

tijd met deze commissie zijn be-
gonnen en de vorm en taken van 
deze commissie in de steigers heb-
ben gezet. 
Harry van Aalten, Wim Janssen en 
Jan Klinckhamers, hartelijk dank 
voor de vele werkzaamheden en 
wij hopen nog vaak gebruik te mo-
gen maken van jullie expertise en 
kennis, want wij weten echt niet 
alles. 
Tot slot willen wij u uitnodigen om 
uw mening te geven over deze wij-
ziging, want al denken wij dat we 
het goed doen, het is natuurlijk 
vooral een bericht waarin wij onze 
dank uitspreken voor uw hulp en 
bijdrage, dus mag u ook laten we-
ten als u aanvullingen of wijzigin-
gen zou willen zien. 
 

De P.R.-commissie 

juni 2019 



Het was een drukte van belang voor de aanvang van het 
Lenteconcert op 5 april jongstleden. Een zaal vol belang-
stellenden was benieuwd naar de vorderingen die het 
koor in het afgelopen jaar had gemaakt  en ging er dus 
eens goed voor zi en. 
En waar kun je dan beter mee van start gaan dan met 
het eigen clublied De Maessanghers, een composi e 
van  Cees Menheere. 
In het openingswoordje van onze voorzi er Ben van 
Paasen werd uiteraard ook s l gestaan  bij het overlij-
den van Cees Menheere, oprichter en erelid van ons 
koor. 
Hierna volgde een mooie doorsnee van ons repertoire, 
waarin sinds kort ook is opgenomen het zeer bekende 
Ro erdamse lied “Ketelbinkie”, waarin Henk Klomp de 
solo voor zijn rekening nam. 
Daarna volgde als speciaal een eerbetoon een viertal 
liederen die door Cees Menheere voor ons koor zijn ge-
schreven, waarbij de Sleepboo ango, met daarin de 
solo van Frans van Steen erg werd gewaardeerd en 
werd het eerste deel afgesloten met het officiële stads-
lied van Grave, genaamd Grave Superieur. 
Voor de pauze nam Jos van Reen nog even het woord 
om te zorgen voor een aantal nieuwe Vrienden en dat 
deed hij door te beloven dat de nieuwe Vrienden de 
pen mochten houden waarmee zij het inschrijfformulier 
zouden invullen. 
Na de pauze was de Banana boat song, met de solo van 
Jan Verkleij, een bijzonder gewaardeerd lied, maar ook 
het mooie, gedragen Fields of Athenry werd zeer ge-
waardeerd, waarbij de solo van Jos van Reen daaraan 
wellicht hee  bijgedragen. 
Na nog een mooie doorsnee van ons repertoire, werden 
met name de drie accordeonisten (Cees Broens, Albert 

Barsch en Oetse Holtman) en de dirigent (Geert Verhal-
len) met een bloemetje bedankt voor hun mooie muzi-
kale werk, maar waarschijnlijk gaat die bloemenhulde 
naar de dames van dit muzikale kwartet. 
Dat er daarna nog gezellig werd geborreld, mag zeker 
niet veel verbazing wekken. 
 
 
 
De voorzi er schrij  over het concert: 
Het optreden van ons lenteconcert in de Theater-
zaal van Catharinahof  met ons gevarieerd program-
ma, is door vele bezoekers met enthousiasme ont-
vangen. De reac es van het publiek waren overwel-
digend.  
Als koor hebben we ook flink ons best gedaan om de 
presenta e van de liederen zo goed mogelijk uit te 
voeren. Ook de wijze van binnenkomen in de zaal 
van de koorleden en de juiste opstelling op het po-
dium hebben mogelijk een bijdrage geleverd aan 
een goede presenta e. Elke zanger had met deze 
opstelling  goed zicht op de dirigent. Een speciale 
oefening was hieraan vooraf gegaan. U ziet ook on-
ze mannen zijn niet te oud om te leren. En onze 
vrienden hebben ook gezien hoe lenig we blijven 
middels de speciale oefeningen. De presentator van 
ons optreden had zich ook terdege voorbereid en 
wist het programma op een spitsvondige en grappi-
ge manier te brengen. We hebben het zeer gewaar-
deerd dat de zaal goed gevuld was met vrienden en 
vele belangstellenden. 

Ben van Paasen, voorzi er 

Impressies van het Lenteconcert 



De presenta e was in de 
vaardige handen van 
Tjalling Lingsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De accordeonisten 
Cees Broens  

Albert Barsch 
Oetse Holtman 

 
In de maand maart overleed een van onze vorige 
accordeonisten. Hij was tot juni 2016 ac ef betrok-
ken bij ons koor. Bij de oprich ng van het Schip-
perskoor “De Maessanghers” ruim 21 jaar geleden, 
speelde  Cees Menheere een belangrijke rol.  Hij 
was een zeer begaafd musicus, bedreven in het be-
spelen van zijn accordeon en andere instrumenten, 
zoals piano en orgel. Hij kon zich op deze instru-
menten echt uitleven en bezorgde vrienden en be-
kenden veel plezier met zijn vaak vrolijke muziek. 
Daar hij een zuiver gehoor had, kon hij er slecht te-
gen als liederen vals gezongen of gespeeld werden. 
Voor ons koor componeerde hij in de loop der jaren  
 

 
diverse verschillende liederen  die het koor regel-
ma g ten gehore bracht jdens diverse optredens. 
Momenteel worden een aantal van deze liederen 
weer, speciaal ter herinnering aan Cees, opgeno-
men in ons programma jdens een optreden. 
In het laatste jaar dat hij ons koor met de accorde-
on begeleidde, hee  hij op verzoek van de koorle-
den ons clublied gecomponeerd, genaamd: “De 
Maessanghers” en schreef daar tevens een passen-
de tekst bij. Het lied begint met: Hebt u ons wel 
eens gehoord. Dit lied werd helaas het laatste lied 
dat hij voor ons hee  gecomponeerd. Momenteel 
begint elk optreden met dit lied, als eerbetoon aan 
hem. 

Ben van Paasen, voorzi er 

In memoriam Cees Menheere 

Wilt u ook zo’n mooie pen, dan hoe  u alleen maar Vriend van de Maessanghers te      
worden en dan wordt de pen keurig bij u thuis afgeleverd. 

Een aanbod wat u niet kunt en mag afslaan. 



Schipperskoor “De Maessanghers 
juni 2019 

In de spotlights 
Helaas zijn er in de achter ons liggende periode een paar van onze Vrien-
den overleden. 
Allereerst natuurlijk ons erelid Cees Menheere, die al jd een zeer muzikale 
toevoeging voor onze optredens en ons repertoire is geweest en die wij 
nog vaak zullen missen.  
Cees was met zijn muzikale kennis en zijn crea eve inbreng een grote in-
spira e voor ons koor en zijn naam zal nog lang voortleven in de vele com-
posi es die hij speciaal voor ons hee  gemaakt. 

Redac e: Jos van Reen 

Uitgave:  juni 2019 

  Nieuwsbrief voor de Vrienden van “De Maessanghers” 

Op dezelfde dag was ook de uitvaart van 
een trouw oud-lid van ons koor, te weten 
Rinus Mol. 
Natuurlijk wensen wij de nabestaanden 
alle sterkte toe. Tijdens het Lenteconcert zullen enkelen hem al gemist hebben, maar he-

laas is Wim van de Bult onlangs gevallen en hee  daarbij wat schade opge-
lopen. Momenteel is hij aan het revalideren en natuurlijk hopen wij hem 
weer spoedig  in een betere toestand te kunnen begroeten.. Voor nu wen-
sen wij hem van harte beterschap. 

En omdat wij niet alleen vervelend 
nieuws willen vermelden, kunnen wij u 
mededelen dat De Maessanghers binnen-
kort zullen worden uitgedost met mooie 
nieuwe shirts. De oude waren helaas niet 
meer bij te bestellen, terwijl er wel be-
hoe e was aan wat nieuwe voorraad, dus 
is besloten om het hele koor een keer 
helemaal in het nieuw te steken. 
 
Zodra die shirts beschikbaar zijn, zullen 
wij een nieuwe groepsfoto maken en die 
in de Vriendenbrief met jullie  delen. Nog 
even geduld, want u hoort snel van ons. 

Sinds het Lenteconcert is het Schipperskoor “De Maessanghers” ook elders 
ac ef geweest. Zo hebben wij op 25 april een leuk concert gegeven in het 
verzorghotel Dekkerswald te Nijmegen en op 23 mei stond er een optre-
den gepland in het verzorgingshuis Boszicht in Nijmegen. 

Verder staat er voor de vakan e nog een spe erend optreden gepland op 
zondagmiddag 16 juni jdens het fes val Loop Naar De Pomp in Escharen. 
Daar zullen wij twee keer een  optreden van een half uur verzorgen. 
Nu alleen nog hopen op lekker weer en een heerlijk zonnetje.  

Wij gaan vakan e vieren van 1 juli tot en met 20 augustus 


