
Jaarverslag 2016 

Dit jaar begon niet zoals vanouds met Paradiso maar met een 
nieuwjaarsconcert samen met de harmonie en slagwerkgroep van Dinther in 

De Muziekfabriek. Het was een afwisselend concert met mooie stukken 
muziek en up-tempo nummers, die iedereen in beweging brachten. Het 

geluid was af en toe erg hard, maar het was een mooie opening van het 
nieuwe jaar. Het slotlied Happy New Year werd prachtig gezongen door onze 
solisten! Het was ook een bijzonder concert omdat het de laatste keer was 

voor Erig Swiggers, die na 27 jaar afscheid nam.  
 

Een week later gingen we weer lekker met de bus naar Amsterdam voor ons 
traditiegetrouwe concert in Paradiso. Dit keer mochten we zelf stemmen 
welke nummers we wilden doen in Paradiso. Dat was een keer heel iets 

anders en werd door velen dan ook erg gewaardeerd. We hebben Adiemus, I 
still haven’t found, Make you feel my love en Angels gezongen.  
Nou, dat we enthousiast waren, dat was te horen want dit optreden ging 

werkelijk FANTASTISCH! Het was zo gaaf! Henny was zeer trots, het koor 
was zeer trots, we kregen een staande ovatie vanuit de zaal. Dat was om 

kippenvel van te krijgen. We hebben vooral mooie dynamiek kunnen laten 
horen in onze nummers. Ook complimenten voor onze solisten Ellen en 
Reggie, super gezongen!  

Ik wil ook Henny nog even in het zonnetje zetten, want hij heeft ons super 
goed gedirigeerd! Daardoor konden we samen stralen. 
 

1 klein minpuntje was dat sommige leden de bus misten, maar gelukkig zijn 
zij ook veilig thuis gekomen!  

 
24 juli traden we op tijdens Fabriek Magnifique. Het was die dag heerlijk 
weer,de zon scheen, kortom een ideale dag om lekker te zingen. Niet in ons 

zwarte tenue dit keer, maar lekker in een spijkerbroek met wit. We hadden 
wel 9 nummers: Angels, Make you feel my love, How will I know, Brabant, 

Leo non me, Bad Romance, Adiemus, Mr. Bluesky en Umbrella. We hebben 
heerlijk gezongen! Het publiek was enthousiast, de mensen zaten lekker in 
de zon te genieten van onze mooie klanken.  

 
Op 4 september vierden Cock en Mariline hun 12,5 jarig huwelijksfeest. Een 
feest met een thema: Muziek in de Wei Event. Niet voor niks in de wei want 

het vond plaats bij Ad en Annelies in de wei. Na hard werken was het 
feestterrein helemaal klaar en kon het feest beginnen! Ons koor deed de 

openingsact. Super was het! Alle gasten hebben enorm genoten. Mooi 
gezongen en fijn gedirigeerd door Jeanette. Popkoor Enjoy, wij willen jullie 
hartelijk bedanken voor het mooie optreden, daardoor is ons feest goed van 

start gegaan, liefs Mariline en Cock. 
 

 
 



Op zondag 27 november hebben we een heuse flashmob gedaan bij Hout 
Brox in Uden. Ondanks dat we het allemaal best wel spannend vonden,  was 
het een zeer geslaagd optreden!! We zongen steeds 1 nummer per etage, 

“Mister blue sky” of “Angels”  
Het klonk erg mooi in het trappenhuis, dus iedereen kon mooi genieten van 
onze mooie stemmen. Op de derde etage hebben we nog een toegift gezongen 

voor brasserie “de Conversatie”.  

Met dit leuke optreden hebben we zelfs de krant gehaald, die mooie foto’s 
had gemaakt. Al met al, voor herhaling vatbaar.   

We hebben de afgelopen jaren heel wat wisselingen doorgemaakt. Er zijn 

mensen gestopt bij het koor en er zijn ook vele nieuwe mensen bijgekomen. 
Maar wie zit er eigenlijk al vanaf het begin in ons koor? Een leuke 
interessante vraag die ik toch even wilde uitzoeken. In het begin is het koor 

gestart met 90 leden. Inmiddels staan er 84 leden op de lijst. Er zijn 26 leden 
nu nog steeds lid vanaf het allereerste begin. Wat een prestatie! Tot zover de 
nieuwtjes van dit jaar, op naar volgend jaar! 

 


