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Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning
HGK = Houts, Gemengd, Koninklijk
Tweede Pinksterdag 2016 is voor het Houts Gemengd
Koor een onvergetelijke dag geworden. Op 16 mei 2016
was het 100 jaar geleden dat dhr. Sjef Wannemakers
als dirigent het R.K. Houts Mannenkoor oprichtte en
daarvan plukt het Houts Gemengd Koor nog steeds de
muzikale vruchten.
Samen met een achtkoppige jubileumcommissie heeft
het bestuur een grootse jubileumviering voorbereid. Een
feest waarop wij met zijn allen trots en met heel veel
plezier op terug kijken.
Met hulp van vrijwilligers van de Geseldonk en enkele
koorleden en verwanten is de grote zaal en de ontmoetingsruimte vóór het
Pinksterweekend al klaar gemaakt.
Op maandag 16 mei 2016 ziet wijkhuis De Geseldonk er prachtig uit.
Tegen enen verzamelen zich de koorleden in de grote zaal om een goede opstelling te
maken. Met een “lang zullen ze leven” feliciteren wij elkaar met dit behaalde jubileum.
Boven in de achterzaal wacht de koffie/thee met een petitfourtje voorzien van het
koorlogo.
Ook onze gasten worden vanaf half twee welkom
geheten met een aangekleed kopje koffie/thee. Ook de
burgemeester van Helmond, mevrouw Elly Blanksmavan den Heuvel, gaf acte de préséance evenals enkele
bestuursleden van REBO Noord-Brabant.
Om 14:00 uur was de grote zaal van De Geseldonk tot
de allerlaatste stoel bezet waardoor enkele bezoekers
tegen de achterwand moesten blijven staan. Na het
openingswoord van de voorzitter, zette het koor in met
“De Zangersmars”. Het werk prijkt al heel lang op het repertoire van het koor en verwoordt
de wens om nog lang te blijven bestaan.
Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan de burgemeester.
Zij feliciteerde het HGK uitvoerig en ze stond ook even stil bij het ontstaan van het huidige
koor. Ook maakte zij hierbij de opmerking dat het Houts Gemengd Koor het grootste
gemengde koor is van Helmond. Op hoog niveau draagt het koor bij aan het culturele
leven binnen en buiten Helmond.
Een jaar geleden is er bij de gemeente een procedure opgestart waarbij er gesproken is
met de Commissaris van de Koning. Met als gevolg dat op de jubileumdag 16 mei 2016 de
Koninklijke Erepenning uitgereikt mag worden door burgemeester Blanksma aan het
bestuur van het Houts Gemengd Koor. Vol trots nam voorzitter Nico Vaessen de
erepenning in ontvangst.
In zijn dankwoord bedankte hij het gemeentebestuur voor de inzet en bemoeienissen bij
het verkrijgen van deze koninklijke onderscheiding. Ook een dankjewel voor de extra
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subsidie die het koor tgv het 100-jarig jubileum van de gemeente Helmond mocht
ontvangen.
Na deze prettige onderbreking hervatte het koor onder leiding van Bart Meijs het
programma. Een gevarieerd programma van klassiekers, musicalnummers en meezingers
worden ten gehore gebracht. Voor de pauze hebben we na “De Zangersmars” nog “Deep
River”, “Het Slavenkoor”, “Memory from Cats”, “Home is a special kind of feeling” en
“Cockles and muscles” laten horen. Na een pauze van ruim 30 minuten werd het
jubileumconcert afgesloten met “Steal away”, “The day you sang this song”, “Hallelujah”,
“Brabant” en het “Chianti-lied”.
Een staande ovatie viel ons ten deel. Dirigent Bart Meijs, begeleider Jos van Pol en het
koor kunnen terugkijken op een zeer geslaagd concert.
De voorzitter nodigde vervolgens alle aanwezigen uit voor een feestelijke receptie in de
ontmoetingsruimte. Het bestuur heeft vele handen mogen schudden. Handen van de
leden, van bevriende koren en handen van vele liefhebbers van koormuziek.
De vele vrijwilligers van wijkhuis De Geseldonk weten van aanpakken. Bedienen tijdens
een druk bezochte receptie en een grote zaal omtoveren in een sfeervolle en gezellige
ruimte waar de koorleden met aanhang kunnen genieten van een driegangen diner.
Rond half zeven kunnen we aan tafel. Het is de jubileumcommissie die het bestuur en de
leden verrast met een felicitatie en een dankjewel aan het koor. Zowel de voorzitter als de
vicevoorzitter worden uitgenodigd om een plaquette te onthullen.
Het bekende logo, destijds ontworpen door Hans van Langeveld, is als een mozaïek van
stukjes gekleurde steentjes uitgevoerd op een tableau. Tijdens uitvoeringen in wijkhuis De
Geseldonk zal deze tegel aan de lezenaar opgehangen worden.
Na het voorgerecht haalde de voorzitter de jubileumcommissie naar voren. De viering van
dit bijzonder jubileum is geslaagd mede dankzij de vele voorbereidingen van deze
jubileumcommissie. Een oprecht dankjewel wordt onderstreept met een kleurrijke
plantenbak.
Vervolgens neemt onze vicevoorzitter, Harry Rademakers, het woord over. Als bestuurslid
is Nico Vaessen de contactpersoon geweest tussen bestuur en jubileumcommissie. Nu we
twee jaar verder zijn en wij kunnen terugkijken op een mooie en geslaagde feestdag,
wordt hij bedankt voor zijn inzet en bemoeienissen bij de organisatie van dit jubileum. Ook
wordt zijn vrouw Tineke in het dankjewel betrokken. Bloemen en een heerlijke fles wijn
gaan mee naar de Witte de Withstraat.
Het diner verloopt heel gemoedelijk en gezellig. Het is ook lekker.
Voor dit alles dankt de voorzitter aan het eind
van de feestdag al die vrijwilligers en kok, die
door hun inzet ervoor gezorgd hebben dat het
Houts Gemengd Koor kan terug kijken op een
geslaagd 100-jarig jubileum. Coen Pouls heeft
voor ons alles op video vastgelegd. Een leuke
dvd roept enkel plezierige herinneringen op.
Op naar het volgend decennium.
Nico Vaessen
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