Beste zangers, vrienden en vriendinnen
Allereerst wens ik jullie uit naam van het Bestuur een gelukkig NWJ, een goede gezondheid,
zo weinig mogelijk kwaaltjes, veel plezier in de repetities en succes en voldoening in de
optredens in 2019.
Een speciaal welkom aan onze dames ( zij horen bij het VMK, tenminste als zij dat zelf willen),
aan onze ere-dirigent , aan onze dirigent en aan enkele bestuursleden van David.
Zoals gebruikelijk allereerst een korte terugblik op allerlei gebeurtenissen in het afgelopen jaar :
We moesten afscheid nemen van Heinz Aretz en Harry Loop. Heinz was op de NWJbijeenkomst 2018 nog vol goede moed maar de leveroperatie bleek uiteindelijk te zwaar. Harry
was al enkele jaren ziek en hij had al geruime tijd geen contact meer met het koor.
Twee collega’s moesten hun dierbare echtgenote afstaan : John Keybets en Andre van
Belkom werden getroffen door het grote verdriet. Na de afscheidsdienst voor Fons v
Binsbergen kwam binnen een jaar de afscheidsdienst voor Gemma.
Voor Annie Keulers, echtgenote van een voormalig zanger, hebben wij eveneeens de
uitvaartdienst mogen begeleiden.
Ook in 2018 nam de gemiddelde leeftijd van de zangers weer een beetje toe (naar 76,8) en
ook het aantal zangers nam weer een beetje af (minus 4), en.....het was een lustrumjaar : 35
jaar geleden werd VMK opgericht; dit jaar zitten we al in het 37 e jaar van het bestaan.
Het lustrum werd feestelijk gevierd : een bezoek aan het optreden van Rock4 ( 4 mannen die
echt goed kunnen zingen ) / een dagtrip naar Mechelen-België / een middag Vogelschieten bij
Cortenbach / een uitstapje met de bus naar Roermond en optreden op de VNK-korendag.
Voorts waren er optredens in de kerk (7) , op 4 mei de herdenking met doedelzakken, het
zomerfestival, de concerten Verdi &Co , het najaarsconcert en de kerstvieringen, in totaal 15
maal. Er was een innige samenwerking met David tijdens de concerten met de operette
melodiën ( in de Hub van Kerkrade, in het patronaat van Bleijerheide, in de Oranjerie van
Roermond en de Borenburg van V’daal). Ook de gezamenlijke repetities in de Heidsjer Tref
verliepen in een goede sfeer. Er was zelfs een speciale workshop met lunch na hard werken
op een zaterdag in maart. Daarom werd door beide koren besloten in 2019 een LAT-relatie
aan te gaan : Living Apart Together ....samen repeteren en samen optreden om zo de
toekomst beter te kunnen invullen. De LAT-relatie houdt in dat we verdergaande
samenwerking met het Breuker Mannenkoor hebben gestopt.
Het betekent verder dat we slechts eenmaal per 2 weken als VMK op dinsdag repeteren in de
Borenburg. De andere weken trekken we op woensdag naar Spekholzerheide. Er zijn wat
voorlopige afspraken bv dat de verantwoordelijkheid voor een optreden of een activiteit ligt bij
het organiserende koor. Zo heeft VMK op 9 nov haar jaarlijkse concertavond, zo heeft David
op 22 juni een concert Zonnewende op de markt in Kerkrade. Het andere koor zorgt daarbij
voor ondersteuning resp. aanvulling. Dit is het pad dat het VMK gaat volgen vanaf 2019. Op
de komende ALV zal daar natuurlijk jullie mening over worden gevraagd. Sommige VMKzangers vinden het misschien geen goede weg, sommige zangers vinden repetitie in kerkrade
niet wenselijk, sommigen zullen alleen in V’daal repeteren, sommigen zullen hun lidmaatschap
willen beëindigen. Sommige Voerendaals koren vinden het in ieder geval jammer dat het VMK
niet wordt opgeheven : men hoopte op aanvulling van het eigen koor, vandaar het gerucht !!
Het VMK gaat dus verder ; er ligt al een uitdagend programma voor 2019 ; de voorzitter van
David wil niet alleen dat we met David samenzingen, maar dat we ook de teksten nog
begrijpen. Hij praat over huiswerk. Dirigent Jan viert zijn 10 jarig jubileum bij het VMK.....het
VMK zal er bij zijn ; hij viert zijn 40-jarig jubileum bij David....het VMK zal er bij zijn. David
bestaat in 2020 honderd jaar.....het VMK zal er bij zijn.
Het kan niet anders.....VMK werd opgericht op 28 dec. ...David werd opgericht op 26 dec.
Dat ligt zo dicht bij elkaar; het moet wel goed gaan.
Ik wens u allen nogmaals veel zingplezier in het nieuwe jaar.
LMD , 8 januari

