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Alweer een jaar voorbij, een geweldig jaar met maar liefst 4 concerten en een 
leuke feestavond ter gelegenheid van ons 70 jarige bestaan.  Zoals wij gewend 

zijn hebben een aantal leden zich weer ingezet om dit jaar succesvol te laten 
verlopen. Denk aan het zorg dragen voor de inwendige mens tijdens de 

jaarvergadering en de koordag, het schenken van de koffie en thee tijdens de 
repetitie. Het samenstellen van het programmaboekje werd ook dit keer weer 
verzorgd door oud lid Wil Pruijsen samen met Sandro Argiro. Ook waren er weer 

twee leden actief als lid van de kascontrolecommissie. De koorkrant onder 
redactie van Ad Bakker, Ronald Begeer en met illustraties van Renate Hokkeling 

zorgde dit jaar weer drie keer voor veel leesplezier. Het bestuur wil iedereen die 
een bijdrage heeft geleverd van harte bedanken.   
 

 

Concerten en feestavond 2017 
 
Op 8 april voerden we in de reeks Lidwina in Concert werken uit van o.a Duruflè, 

Gjeilo, Lauridsen en Rutter, begeleid door onze pianist Rob van Heck, die ook 
nog enkele mooie solostukken ten gehore bracht.  Het was een mooie try-out 

van deze voor ons nieuwe werken in een reeks van drie concerten. Het tweede 
concert met deze werken was op 20 mei in de serie Muziek in de Cathrien. Ook 

hier kunnen wij terugkijken op een mooi concert, wederom begeleid door Rob 
van Heck. Een mooi gevulde kerk met overwegend lovende kritieken en een 
tevreden dirigent. De derde keer dat wij deze werken ten gehore brachten was 

op 7 oktober in de studio’s van John Geven in Nuenen. Wat een sfeervolle ruimte 
en boven alle verwachtgingen veel publiek.  

Door omstandigheden begeleid op de vleugel door onze eigen dirigent Geert, die 
dus een dubbele taak had, hebben we ook daar weer een geweldige prestatie 
neergezet. Aansluitend hebben we daar, ter gelegenheid van ons 70 jarig 

bestaan, een gezellige feestavond / kookworkshop gehad. Iedereen werd aan het 
werk gezet in de keuken wat resulteerde in een heerlijk 4 gangenmenu en veel 

kookplezier. Tussen de gangen door werden diverse optredens verzorgt door 
leden en dirigent, kortom een zeer geslaagde dag/avond.  
Tot slot, als kers op de taart,  voerden we op 18 december  in het Muziekgebouw 

Frits Philips het Weihnachts Oratorium uit samen met onze vrienden van het 
European Inter.voiceS Choir onder leiding van Ludwig van Gijsegem.  Het 

Holland Symfonie Orkest stond, zoals altijd, garant voor de begeleiding, samen 
met Dirk Luijmes aan het orgel. 
Solisten waren: Franka van Dommelen, Dave ten Kate, Hans Christian Hinz en  

Ludwig Van  Gijsegem.  Het was een fantastisch, goed bezocht concert (ruim 
1000  bezoekers)  met veel positieve reacties uit het publiek, de solisten, en de 

orkestleden. Een mooie recensie van Marjolein Sengers  maakte het geheel 
compleet.  Er zongen twaalf projectleden mee met het concert, waarvan we er 
twee blijvend mochten verwelkomen. Een druk maar mooi jaar dus. 

 

 
 

 

 
 



Bestuur 
 
Het bestuur kwam 4x in vergadering bijeen, waarvan één maal met Geert 

Broeksteeg. De algemene leden vergadering werd gehouden op 18 april 2017. 
Aftredend en niet herkiesbaar was Jacqueline Noort als voorzitter. Jacqueline 

werd door de vice voorzitter op gepaste wijze bedankt en welverdiend in het 
zonnetje gezet voor haar jarenlange inzet als bestuurslid.  Omdat er op dat 

moment niemand direct beschikbaar was om het voorzitterschap van haar over 
te nemen, heeft Jacquelien aangegeven voorlopig aan te willen blijven als interim 
voorzitter, dit voorstel werd door de ALV unaniem aangenomen. 

Henny Verhappen gaf aan op een later tijdstip in 2017 wel beschikbaar te zijn als 
voorzitter en is hiervoor later op een buitengewone Algemene  ledenvergadering 

gehouden op 10 oktober 2017 bij acclamatie benoemd.  
Aftredend en herkiesbaar was Maron Achthoven als 2e penningmeester.  
Marion wordt bij acclamatie voor een tweede periode van drie jaar benoemd.   

De algemene ledenvergadering van de Eindhovense Koren Federatie werd dit 
jaar, door omstandigheden, niet door leden van het bestuur bezocht.   

 

 
Leden 

 
Het ledenaantal is in 2017 gestegen  van 69 naar 71 leden. 
De verdeling is als volgt: 
13 bassen 

24 alten 
14 tenoren 

20 sopranen 
 
De sopranen hebben in 2017 de stemtest met succes afgelegd. 
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