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Voorwoord
Het Heezer Vocaal Ensemble: een amateur kamerkoor met een gouden randje
In 1985 besloot een paar mensen uit Heeze met een dirigent uit Geldrop (Ton Slegers) een klassiek kamerkoor te starten met een repertoire dat de nadruk legt op de muziek uit de
renaissance. De ambitie was om een gevorderd amateurkoor te zijn, met leden uit de regio (niet
alleen Heeze) dat regelmatig concerten zou verzorgen. 25 Jaar later bestaat het Heezer Vocaal
Ensemble nog steeds, met in wezen
dezelfde missie. Toch verandert en vernieuwt het koor zich voortdurend:
leden nemen afscheid en nieuwe leden
melden zich aan, er komen nieuwe
besturen en nieuwe dirigenten zorgen
voor steeds andere accenten. In dit
boekje blikken 4 oud-voorzitters, 3
oud-dirigenten en de huidige dirigent
terug op hun periode. Zo krijgen we
inzicht in de ontwikkeling die het HVE
heeft doorgemaakt. Maar we kijken niet alleen achterom. We willen leren van het verleden,
maar ook vooruitkijken. Wat verwachten we van de toekomst van het HVE en op welke wijze
kunnen we daaraan werken?
We zien verschuivingen optreden in het zang-landschap. Op de basisscholen krijgen muziek en
zingen minder aandacht. Jonge mensen hebben het druk met werk en gezin en ze geven minder
prioriteit aan het lidmaatschap van verenigingen. Kortlopende projecten lijken meer kans te
hebben dan een vaste wekelijkse repetitie. Men zoekt het in een zangavond nu en dan in een
café. Pop- en musicalkoren kunnen op veel meer zangers rekenen dan de wat meer klassieke
koren. En sinds het TV programma “Korenslag” weten we dat de presentatie bij een concert
minstens even belangrijk is als de muzikale kwaliteit.
Kan het HVE zich nog staande houden in deze veranderingen?
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Het HVE heeft haar leden vooral uit de gemeenten Heeze-Leende en Geldrop-Mierlo.
In dit gebied neemt het HVE een unieke positie in: er is geen ander kamerkoor met een vergelijkbaar repertoire en met een soortgelijke ambitie. We praten dan over 53.000 inwoners.
Tussen 25 en 65 jaar zijn dat er minstens 20.000. En daarvan zit in het HVE maar 1 promille.
Onze “markt” is het duizendvoudige! Er zouden toch meer mensen moeten zijn die we kunnen
aanspreken? We hebben misschien last van ons imago: de muziek is te moeilijk, het soort
muziek spreekt niet aan, het koor is te plechtig of te hoogdravend, zal het er wel gezellig zijn?
Wat kunnen we anders en beter
doen om van dit verkeerde
imago af te komen?
Ons repertoire aanpassen?
Maar dat is de kern van ons
bestaan. Natuurlijk houdt
niet iedereen van dit soort
muziek, maar soms gaat na
een periode van gewenning een nieuwe wereld
open! We richten ons trouwens niet alleen op de renaissance, ook muziek uit latere perioden tot de 20 e eeuw staat
op ons repertoire. Alleen de periode van de romantiek laten we meestal ongemoeid.
Dat betekent trouwens niet dat we geen romantische liederen zingen. De renaissance
heeft veel liefdesliederen opgeleverd, en in ons jubileumconcert zingen we o.a. delen uit
King Arthur van Henry Purcell, die bol staan van de romantiek.
Is onze muziek te moeilijk? Dat lijkt zo, maar in de praktijk valt het wel mee. Je hoeft niet
van blad te kunnen zingen om toch volwaardig mee te doen. De muzikale achtergrond
van onze leden is heel verschillend: sommigen kunnen van blad zingen, maar voor de
meesten is dat niet weggelegd. Er zijn tegenwoordig eenvoudige hulpmiddelen op de
computer om je eigen partij te leren. Met onze stem kunnen we vaak meer dan we
denken!
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Kunnen we het nog gezelliger maken? Een musical koor of een pop-koor is vast gezelliger
dan een klassiek koor. Fout! De gezelligheid hangt af van de mensen die in het koor zitten,
niet van de muziek die ze zingen. We hebben inspirerende en gezellige repetities.
We hebben nu en dan een gezamenlijke borrel of etentje en we “zien om naar elkaar”.
We zijn zeker geen besloten kliekje en nieuwe leden voelen zich vlug bij ons thuis.
Sinds 2006 hebben we 7 nieuwe leden gekregen en dat is op een bestand van zo‟n 20
leden toch een redelijke vernieuwing.
Zullen we een project-koor worden? Dat sluit ongetwijfeld aan bij een trend om je niet meer
te binden aan een vereniging, maar om overzienbare kortere verbanden aan te gaan.
Dat is een heel andere manier van instuderen, die waarschijnlijk best werkt als je semiberoepszanger bent, maar voor een amateurkoor als het HVE zou veel van onze koorklank
verloren gaan.
Willen we dan niet veranderen?
Natuurlijk volgen we voortdurend de ontwikkelingen . We doen ons best ervoor te zorgen dat
ons imago overeenkomt met wat we werkelijk zijn. We werken aan onze presentatie tijdens
concerten, zodat we ons plezier in het zingen ook meer uitstralen. Op onze concerten nodigen we
vaak instrumentale ensembles uit, niet alleen als begeleiding maar ook om een deel van het
concert te verzorgen. Samenwerken met andere amateurkoren en amateurmusici uit de omgeving, ligt voor de hand, ook al hebben we een ander repertoire . Voor de komende jaren zijn er
nog voldoende mogelijkheden om als klassiek koor te blijven bestaan en onze leden de vreugde
te geven van het samen zingen en het samen werken aan een concert.
Ik hoop dat we een steeds groter publiek kunnen aanspreken en laten genieten
van muziek, uitgevoerd door een amateur kamerkoor met een gouden randje!
Namens het Heezer Vocaal Ensemble
Kees Smedema, voorzitter
6

„Het HVE mag trots zijn op een bestaan van 25 jaar op hoog niveau!‟
Vijf voorzitters met elkaar in gesprek.
Het is woensdag 20 juli, een zachte zomeravond. De warmte van de zon ebt langzaam weg als er
achter in de tuin van Kees Smedema een ontmoeting plaatsvindt tussen vijf voorzitters van het
Heezer Vocaal Ensemble. Een perfecte avond om een gesprek te voeren over „voorzitter zijn van
een koor met ambities‟, want dat het HVE op niveau hoort te zingen, daarover is iedereen het
eens.
Vijf voorzitters, twee vrouwen, drie mannen. In de beginjaren was er geen formele structuur en
geen bestuur. Piet van der Zande was voorzitter (onlangs is hij weer bij het HVE gaan zingen)
van 1992 tot 1996. Na hem kwam Marianne van Gorp (1996-2000), Mieke Bonn
(2000-2006), Frans Klarenbeek (2005-2008) en Kees Smedema (2008-..). Er worden
handen geschud, gezoend, er wordt gelachen, maar al snel gaat de aandacht naar de onderwerpen die Kees eerder heeft toegestuurd, zodat de voorzitters, net als bij een koorrepetitie, goed
voorbereid kunnen beginnen.

Waarom word je voorzitter?
Het is even stil als deze vraag valt, alsof het vanzelfsprekend is dat je die functie op je neemt.
Het wordt van je verwacht. Iemand moet het doen.
Frans: „Ik wilde graag bestuurlijk actief zijn. Ik was al secretaris bij het HVE en had ambitie om
sturing te geven aan een groep enthousiaste mensen, de vertaalslag te maken naar onze aspiraties en dat wat haalbaar is.‟
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Mieke: „Voor mij stond de samenwerking centraal. In mijn periode is een aantal zakelijke
aspecten op de rit gezet. Daarnaast vond ik het belangrijk om, naast het zingen, aandacht voor
elkaar te hebben en samen de dingen te doen die gedaan moesten worden. Ik kan genieten als
er met kerst een buffet klaar staat van verschillende hapjes, gemaakt door ieder koorlid afzonderlijk. We doen dat met z‟n allen.‟
Piet: „Het is goed om een club mensen de juiste weg op te sturen, daarover na te denken en het
goed voor te bereiden, zodat we ook allemaal die richting opgaan.‟
Marianne: „Ik zorg graag voor mensen. Ik vind het prettig om te organiseren. Die bevlogenheid,
daar houd ik van. Die taak als voorzitter neem ik op me, omdat ik bij die club hoor.‟

Naamsverandering
Het Heezer Vocaal Ensemble heeft veel leden uit andere plaatsen. Dat zou een reden kunnen
zijn om de naam te wijzigen. Ook kan het HVE bijvoorbeeld niet meedoen aan het Marianne
Korenfestival in Geldrop. Subsidie vragen kan alleen in de gemeente Heeze.
Marianne: „Ik zou nooit de naam veranderen! HVE staat bekend als een club met allure,
kwaliteit en een goed repertoire. De naam roept een bepaalde klank op. Mensen weten dat als
ze naar een concert komen luisteren. Het HVE heeft inmiddels een regionale bekendheid
gekregen en staat voor een koor met ambities.
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Koorleden
Door alle tijden heen speelt het werven van nieuwe leden een rol. De tenorstem is vaak een
bron van zorg. Op een uitzondering na zijn er altijd voldoende alten geweest, maar iedere
stemsoort verliest wel eens teveel mensen. Een goede samenstelling van stemmen is van wezenlijk belang om tot een goed samenspel te komen. Bij een onevenwichtige samenstelling
worden de andere koorleden extra belast, en vooral ook de dirigent.
Frans: „Oproepen in plaatselijke kranten bieden meestal weinig soelaas. Het beste concept is
toch het geven van een goed concert en daarna mensen in een informeel praatje uitnodigen om
lid te worden, vragen naar alle stemsoorten en niet naar tenoren specifiek.‟
Marianne: „Persoonlijk vragen
en het koor uitdragen in je
omgeving werkt altijd goed.
Iemand die overweegt om
zich bij een koor aan te sluiten
zou altijd een repetitie moeten kunnen bezoeken om het
zingen bij het HVE te kunnen
ervaren.‟
De hoge kwaliteit en de keuze voor het repertoire kan een
drempel opwerpen. Hoe bereik je de mensen zonder muzikale achtergrond die wel
graag zouden willen zingen, maar geen noten kunnen lezen. Piet: „Als gevolg van het digitale
tijdperk kan ik nu met de MIDI player op de computer de stukken oefenen. Dat maakt het een
stuk eenvoudiger, maar ik kan me voorstellen dat bij het beluisteren van een concert mensen
denken dat het moeilijk is.‟
Toch is er een kritische ondergrens in de samenstelling van een koor. Welke prijs wil je betalen
om als koor te blijven bestaan? Er is een periode geweest waarbij de balans in stemmen ver te
zoeken was. In overleg met de dirigent is getracht een nieuwe balans te zoeken. Het koor heeft
toen een tijdje driestemmig gezongen. De muziek werd aangepast en flexibele stemmen
(met een groot bereik) verhuisden tijdelijk naar een andere stemgroep.
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Kees: „Ik denk dat het hoe langer hoe moeilijker zal zijn om mensen voor ons soort koor te
vinden. Het Veldhovens mannenkoor bijvoorbeeld, is onlangs een kinder- en een jeugdkoor
gestart, zodat er altijd van onderaf een doorstroom is.‟
Mieke: „Ik ben daar niet zo bang voor. Nieuwe aanwas is van alle tijden en heeft continu de
aandacht van het bestuur nodig.‟

Tijdgeest
Is er in de huidige tijd een cultuur van zingen? Mensen lijken zich steeds minder bij een koor
aan te sluiten. Ook op scholen verliest het vak zang zijn aandacht. Is de muziekbeleving
hetzelfde als bijvoorbeeld twintig jaar geleden? Vergrijst het koor en is er een tijdperk op
komst waarin er een chronisch tekort zal ontstaan aan leden?
Marianne en Frans: „Mensen lijken zich steeds minder te willen binden aan een vereniging.
Een vereniging had vroeger misschien een socialere functie, nu lijkt deelname aan het verenigingsleven vrijblijvender te worden. Het culturele aanbod is ook zoveel groter en toegankelijker geworden door het internet.‟
Mieke: „Toch zie ik ook een vrijetijdssamenleving ontstaan waarin mensen van een bepaalde
leeftijd kiezen voor muziekbeleving van een zekere kwaliteit. Tot mijn grote verbazing blijkt er
bij het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven (o.a. muziekschool, red.) wachtlijsten te zijn voor
bepaalde (zang)-muzieklessen.‟
Zingen bij een koor vraagt tijd en aandacht. Met een drukke baan en jonge kinderen is die
energie er niet altijd. Toch zie je dat mensen na die drukke periode daar weer tijd voor lijken te
nemen. De behoefte om samen muziek te maken is wel degelijk aanwezig, ook om dat in een
koor te doen.
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Ambitie
Marianne: „De leden van het eerste jaar waren zeer bevlogen en zeer idealistisch om in samenwerking met de dirigent een goed hoog niveau te willen neerzetten.‟
Mieke: „Maar wat is je doel? Meer leden of kwaliteit neerzetten met de groep mensen die er
zijn.‟
Frans: „Zo‟n ambitie moet je formuleren. In mijn tijd als secretaris hebben we een notitie geschreven waarin de spanning tussen de recreatiefunctie en het ambitieniveau naar voren
komt. Wat is je doelstelling? Wat zijn de middelen? Waar richten we ons op en wat zijn de
concessies?‟
Marianne: „Je moet geen concessie doen aan het repertoire. Een uitstapje naar andere muzieksoorten kan best, maar je moet niet te populistisch worden.‟
Kees: „Meerdere dirigenten hebben gezegd: „Dit koor kan veel beter zingen! Een van hen zei:
“Ik ken geen enkel koor dat zulke verschillende niveaus van ambities kent.‟‟
Er valt een stilte. De koffiekopjes worden opgeruimd. Terwijl de wijn en
frisdrank worden ingeschonken gaat men door op de gemaakte opmerkingen.
Frans: „Het is belangrijk om samen met de dirigent en de leden regelmatig stil te staan bij het niveau dat we met z‟n allen willen bereiken.
Hoeveel hebben we daarvoor over? Het zou goed zijn om die notitie
waar ik het net over had om de twee jaar eens te herijken.‟
Waar staan we als koor? Welke eisen stellen we aan elkaar? Welke verwachtingen hebben
we van een dirigent? We zingen op niveau; repetitieaanwezigheid is een must. Een stemgroep
heeft er last van als een individueel lid afwezig is. Als dat vaker gebeurt is dat van invloed op
het niveau. Het is de verantwoordelijkheid van een bestuur dat daar regelmatig over wordt
gecommuniceerd.
Marianne: „De keuze van het repertoire geeft aan wat een koor wil
bereiken. Belangrijk is de inspiratie die uitgaat van een dirigent en de
mogelijkheden die hij of zij in zich heeft. Daarin is het HVE altijd zeer
goed bedeeld geweest. Ik beluister ook nu zeer mooie concerten.
Het HVE mag trots zijn op een bestaan van 25 jaar op hoog niveau!‟
Lorna Minkman
11

HVE voorzitterschap, periode 1992 tot 1996
Piet van der Zande
Ik kwam in september 1991 bij het Heezer Vocaal Ensemble; een enthousiaste groep mensen,
die al bijna 6 jaar met elkaar zong en repeteerde en die heel geestdriftig kon vertellen over het
eerste grote concert dat ze bij het 5 jarig bestaan had uitgevoerd.
Onder de gedegen leiding van Ton Slegers dirigent en oprichter kregen we les in stemtechniek, ademhalingstechniek en logopedie (Ied Loomans). Voor mij ging er een wereld open:
zingen was kunst en techniek!!
Was de aanpak van het zingen goed geregeld, waar het nog aan ontbrak was de zakelijk aanpak van het koor. Er was nog geen
uitsluitsel over de organisatie: men deed wat
nodig was.
In 1992 werd ik gekozen tot voorzitter van
het HVE ( hoe was het mogelijk). Als eerste
„echt‟ bestuur hebben we meteen de koe bij
de horens gevat en zijn gaan werken aan de
officiële status van het koor: vereniging met
statuten (gedeponeerd bij de notaris) en
inschrijving in de Kamer van Koophandel.
Ook de financiële basis werd wat duidelijker: contributie en kosten overzicht. Zo werden de taken beter verdeeld: Ton had alleen de zorg
voor het inhoudelijke en zangtechnische gedeelte, het bestuur zorgde voor de huishoudelijke
zaken. De voorbereiding op het 10-jarig bestaan kon beginnen en we verzorgden in 1995 een
geweldig concert samen met het Valkenswaards Kamerorkest.
Na de euforie van het jubileum werden we weer aan de realiteit herinnerd: Ton ging ons
verlaten. Natuurlijk niet zonder dat hij zelf al gezorgd had voor een nieuwe dirigent .
Hans van Zeeland nam het dirigeerstokje over.
In 1995 zou het 50-jarig jubileum van de bevrijding van ons land gevierd worden. Samen met
andere koren in Heeze zouden we gezamenlijk het requiem van Fauré ten gehore te brengen.
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Het bestuur heeft toen te hoge eisen gesteld aan de koorleden en aan de dirigent: te korte
tijdsspanne om een dergelijk werk goed in te studeren.
De gevolgen bleven niet uit: er kwam een algemene mineurstemming en daardoor klikte het
niet meer tussen koor en dirigent, met als resultaat: Hans nam zijn ontslag…
Het jaar 1996 begon in een downstemming: geen dirigent en koorleden van het eerste uur, die
het niet meer zo zagen zitten, haakten af. Gelukkig vonden we Ton bereid om in een overgangsperiode als dirigent te functioneren. We moesten weer op zoek naar een passende vervanger.
Er was gelukkig een persoon, die de toekomst van HVE nog duidelijk zag : Marianne van Gorp.
Zij zette een grote feestavond op touw en dank zij deze avond kreeg het optimisme weer de

overhand. De hoop op de toekomst werd hersteld en met de komst van Gerard van de Pas als
nieuwe dirigent, startte het HVE door naar het volgende hoogtepunt.
Voor mij werd het langzaam tijd om af te treden: zakelijk was het koor op orde en daarin lag
toch mijn belangrijkste bijdrage. Als gewoon lid heb ik nog de nodige jaren met plezier in het
koor gezongen.
Ik heb een prachtige tijd gehad met fijne mensen en ook nog eens geleerd wat muziek kan
betekenen. Dank zij het HVE kan ik nog elke dag genieten van mooie uitvoeringen op de
klassieke radiozenders.
Piet van der Zande
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HVE voorzitterschap, periode 1996 tot 2000
Marianne van Gorp
Het Heezer Vocaal Ensemble bestaat 25 jaar. Het was een voorrecht om daar 21 jaar deel van
te mogen uitmaken.
Ton Slegers, de oprichter van het Heezer Vocaal Ensemble, wilde tien jaar lang „ietsje meer‟
voor zijn koor. Deze slogan, die heel vaak schertsend werd aangehaald, werd ruim bewaarheid. Ton verlangde, heel idealistisch, tijdens zijn dirigentschap geen honorarium. Het koor op muzikale hoogte te brengen was voor hem het belangrijkste. Hans van Zeeland
volgde Ton op, maar de samenwerking duurde door miscommunicatie
helaas maar één jaar. Gerard van der Pas streefde naar een bovengemiddeld niveau en deze verwachting werd ruimschoots gehaald.
Esther de Vries-Sijp hoopte en verwachtte veel van het koor, maar
aan die misschien te hoge verwachting kon het koor na twee jaar niet voldoen.
De blijvende bloei en groei van dit koor wordt tijdens dit jubileumjaar met Wim Reijnders als
dirigent in ruime mate getoond en gevierd.
Het 21 jaar zingen bij het HVE vanaf den beginne, heeft mij heel veel goeds gebracht. Als jong
kind al had ik een wensdroom, en dat was zingen bij een koor. Dat deze droom toch uitkwam
heb ik te danken aan de oproep van Ton Slegers in het Pareltje. Ik heb me jarenlang mogen
uitleven in zingen en ik verzuimde bijna nooit de dinsdagavond. Ik heb het koor mee mogen
opbouwen samen met Ton en met Wilma van der Neut, Karel Lindner, Piet Janssen en nog met
vele anderen. Mijn hele gezin en mijn man Hans steunden mij in mijn passie voor dit koor. Hans
werd niet voor niets gerekend tot de harde kern van het koor.
Ton Slegers is voor mij een zeer inspirerend geweest en die eerste 10 jaren van het HVE waren
voor mij van extra grote betekenis. Ton was bezield van muziek en hij droeg dat op een hoogstaande wijze aan ons over. Het jubileumconcert in 1990 met het Rotterdamse kamerorkest
met Sietste Buwalda was een ongekend hoogtepunt. De meer dan lovende recensie in het ED
met als kop: “HVE vult jubileumconcert met glans in”, vervulde ons met grote trots. Ook het
jubileumconcert rond het afscheid van Ton Slegers in 1995 getuigde van grote klasse.
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Gerard van de Pas heeft vanaf juli 1997 het HVE 7 jaar lang op een muzikale en zeer betrokken wijze begeleid. Gerard had een ontspannen manier van dirigeren en het was mede door
Gerard‟s liefde voor de koorzang dat ik aangehaakt bleef bij het HVE. De Passieconcerten van
H. Schütz hebben mij persoonlijke grote ontroering en blijdschap gegeven.
De kasteelconcerten en openluchtoptredens op de binnenplaats van D'n Toversnest waren
sprankelend en openden nieuwe perspectieven.
Voorzitter Piet van
der Zande was mijn
maatje, tijdens zijn
en mijn eigen voorzitterschap kon ik
steeds te rade gaan
bij Piet. We waren
één van gedachten voor wat betreft de soms nodige morele impuls wanneer het koor in een dip
verkeerde. Piet steunde mij ook rondom de aanschaf van een piano en muziekstandaards voor
het koor samen met Els Trouwen, jarenlang penningmeester en een rots in de branding.
Deze aanschaf werd mogelijk gemaakt mede door de vele gulle gaven van vooral onze hoofdsponsor Bert Buijsen. We doopten de piano zelfs met de naam “Bertje”. Mieke Bonn volgde mij
als voorzitter op, een jongere generatie trad aan en dat was goed. Onze beider aanpak was
verschillend en het HVE heeft veel te danken aan Mieke. Frans Klarenbeek nam daarna de
voorzittershamer over van Mieke en ook aan de milde wijsheid van Frans heeft het HVE veel
te danken. Nu is voorzitter Kees Smedema al weer enkele jaren de man die het koor op een
bijzondere wijze aanvoert.
Mijn bijzondere dank gaat uit naar al die sopranen naast mij met wie ik samen mocht zingen.
Zij waren voor mij als zuivere violen met hun mooie stemklank waaraan ik me kon toevertrouwen. Daar waar het mij, en zeker later, aan stemhoogte ontbrak, werd de klank van mijn stem
meegenomen en bijgekleurd in het samenspel van hun zuivere klanken.
Ik wens het Heezer Vocaal Ensemble veel succes toe.
Marianne van Gorp
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HVE voorzitterschap, periode 2000 tot 2006
Mieke Bonn
Een terugblik
In januari 2001 trad Marianne van Gorp terug als voorzitter. We namen afscheid van een zeer
actieve en gedreven voorzitter. Het bestuur in nieuwe samenstelling ( Astrid Mimmel, Bernadette Stoop, Els Trouwen en ik) gaf vorm aan de nieuwe beleidslijn: maximale spreiding van
de taken onder de leden. Er ontstonden diverse commissies en elk lid was wel ergens voor
verantwoordelijk of deed wat. Terugkijkend op die periode tot 2006 is dat ook zo gebleven.
Wat ik me herinner van die periode?.

Het steeds terugkerende tekort aan mannenstemmen. De gouden tip kwam van Lenie Wesche,
waardoor een aantal leden van het koor “Op Zolder” -dat ophield te bestaan– bij ons koor
kwam. Een van die leden zingt nu nog bij ons koor.
Het getoeter van de Fanfare, naast ons. We repeteerden in de kapel van D‟n Toversnest, een
geweldige ruimte om in te zingen. Echter, ondanks geluidswerende maatregelen, een heus
gordijn en nieuwe aankleding, vertrokken we in 2004 naar de huidige plek. Ook deze plek
kent echter tegenwoordig zijn eigen bijgeluiden (van jeugdige samenkomsten.)
Op mijn netvlies komt de tomatensoep met balletjes en bloemetjes op de tafel van Nellie bij
een studiedag, het feest waar we verschrikkelijk veel plezier hebben gehad met zotte hoedjes,
smartlappen en heuse limericks, het kasteelconcert –zonovergoten- vergezeld door heuse
mimespelers. De opbrengst, overhandigd aan de baron, voor de restauratie van het kasteel.
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Het afscheid van onze dirigent Gerard van de Pas en de snelle komst
van Esther de Vries.
De profielschets lag klaar maar bleek overbodig...
De komst van Frans Klarenbeek in het bestuur. In die tijd is er
zakelijk veel op de rails gezet. Maar ook de bestuursvergaderingen,
omlijst en gehouden in een context van toewijding en warmte.
Verder memoreer ik hier Bert Buijsen, die ons een aantal jaren tot zijn
sterven financieel heeft ondersteund. We hebben hem tijdens ons
vorige jubileumconcert posthum herdacht en aan zijn vrouw een mooie
glazen schaal gegeven.
Een van de hoogtepunten was, net voor Pasen, een aantal jaren, de
Mathäus Passion van Schütz. Zo geconcentreerd, ontluikend,
„Das Leiden unseres Herren‟…….
Ik genoot van de feesten. Steeds als er iemand afscheid nam en -de traditie in wordingrondom Kerstmis . Ik zie nog voor me de tafels vol van hapjes, de paté van Inez, de gebakken
frutsels van Maria, de quiche van Kees en de grote hoeveelheid Turkse broden van Jan.
De gezamenlijke voldoening dat we het goed gedaan hadden.
Ik had plezier in het veelvuldige optreden, het voorbereiden van de welkomstwoordjes en
het met elkaar dingen
doen die gedaan moesten
worden.
En nog steeds …..ga ik met
plezier naar ons koor!

Mieke Bonn
(Met dank aan
Els en Astrid)
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HVE voorzitterschap, periode 2005 tot 2008
Frans Klarenbeek
Omzien met voldoening
Om te kunnen omzien, om te kunnen herinneren, zijn tijd en afstand nodig.
Ongeveer 10 jaar geleden ben ik lid geworden van het Heezer Vocaal Ensemble. Het HVE had
als madrigaalkoor een voortreffelijke reputatie opgebouwd. Dus, ik was benieuwd of ik wel
aan de hooggestemde verwachtingen zou kunnen voldoen. De valkuilen van het madrigaalzingen zijn namelijk legio. Vind om te beginnen maar eens vier stemmen, die zich gedienstig
voegen in een ensemble, maar ook de allure van één solist aan de dag kunnen leggen.
De geboren madrigaalzanger is eigenlijk een vocalist zonder beperkingen: hij vertelt en
schmiert, lispelt en kakelt, haalt pathetisch uit of drukt elegant zijn snor.
Met steeds meer plezier en voldoening heb ik mijn tenorbijdrage geleverd aan ongeveer 20
goed geslaagde concerten onder leiding van drie qua (dirigeer-)stijl uiteenlopende persoonlijkheden: Gerard, Esther en Wim. Mij blijft als Stabat Mater-adept het meest bij:
het Passieconcert 2008 met de prachtige uitvoering van de Stabat Mater van Caldara.

Ik vond, dat ik ook een bestuurlijke bijdrage moest leveren aan het HVE. Als secretaris werd ik
liefdevol opgenomen in het „meidenbestuur‟ o.l.v. de professioneel leidende Mieke Bonn.
Er werd minstens 1 keer per maand uitvoerig vergaderd aan de hand van een volle agenda.
Vooral heb ik genoten van de goede gesprekken na de vergaderingen: veel lief en leed van
nabij werd met elkaar doorgenomen, maar ook de „Heezer gebeurtenissen‟.
18

Na het aftreden van de dames werd „de macht‟ gegrepen door de heren! Marcel Mol werd de
(externe) consciëntieuze penningmeester, Joep Elbers secretaris en ik voorzitter.
De moeilijke en moeizame discussies, die ik met de gemeente heb gehad over een nieuw
dorpscentrum, waarin het HVE een ruimte zal gaan huren, staan mij nog duidelijk voor ogen.
Hopelijk kunnen de gemaakte afspraken straks naar tevredenheid (qua akoestiek en huurprijs) worden ingevuld. Aangezien Joep en ik allebei in Nuenen woonden, werden de meeste
bestuurlijke zaken doorgesproken in de auto op weg of terug van de wekelijkse repetitie.

Als (klein) bestuur gingen wij op een unieke wijze uit van het principe van delegatie van taken
en zelforganisatie van het koor; de meeste zaken kwamen (althans volgens mij) tijdig op hun
goede pootjes terecht. Met uitzondering, Kees, toen bleek dat bij een concert het orgel niet
aanwezig was en in allerijl een noodoplossing geregeld moest worden!
Na het Kerstconcert op 13 december 2009 heb ik vanwege verhuizing naar Nijmegen (met
pijn) afscheid genomen van het HVE: het was een warm afscheid met mooie woorden en kado‟s.
Al met al zie ik met voldoening om naar mijn ervaringen in het HVE, als koor maar zeker ook
als goede vriendengroep.
Nog heel veel jaren zangplezier wens ik het zilveren HVE.
Het gaat jullie goed!
Frans Klarenbeek
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HVE dirigent, periode 1985 tot 1995
Ton Slegers
“ LEDEN GEVRAAGD VOOR KLEINKOOR IN HEEZE”
Dit was het krantenkopje waarmee alles op 14-2-1985 begon.
Enkele weken later prijkten er 19 namen op de ledenlijst:
( 6s-6a-4t-3b). Daarom verschenen even later de advertenties:
“Wij zoeken zingende mannen”.
Ik was toen al langer dirigent bij grotere koren en was als zanger
meer dan 10 jaar verbonden aan het Helmonds Kamerkoor. Dit laatste koor was voor mij het voorbeeld voor een nieuw op te richten
kamer-/kleinkoor. Doordat zo‟n soort koor in deze regio ontbrak,
leende het achterland van Geldrop/Heeze/Leende zich daar goed
voor. Dus proberen maar !
Vanaf het begin werd ik geweldig ondersteund door Marianne van
Gorp en Wilma van der Neut. Dit driemanschap gaf vorm aan het Heezer Vocaal Ensemble.
Omdat veel van de nieuwe leden niet echt ervaren zangers waren en omdat ik toch een
bepaalde kwaliteit wilde nastreven, begon ik iedere wekelijkse repetitie in D‟n Toversnest met
een ½ uur zangtechniek en stemvorming. De ene week voor sopranen en alten, de andere week
voor tenoren en bassen. Later nam Ied Loomans dit over. Na dat ½ uur gingen we gezamenlijk
aan de slag. Het repertoire was voor velen minder bekende polyfonie en werken uit de romantiek. Al spoedig gaven we een 1 ste
uitvoering in de kapel, in de vorm van een openbare repetitie.
Het ontwikkelde zich allemaal snel, vooral door de geweldige sfeer,
motivatie en betrokkenheid van de inmiddels 22 leden. In dec.
86 werd een kerstconcert gegeven met werken van Buxtehude,
Praetorius, Caldara,Toebosch e.a. Dit met een strijkerensemble en
klavecimbel. Om de kwaliteit verder te verhogen werden studiedagen georganiseerd, steeds met een andere specialiteit (barok,
barbershop e.a.) en een gezellige afsluiting. Heel bijzonder was het
geweldige 1ste lustrumconcert met het Rotterdams Kamerorkest, de
countertenor Sietse Buwalda en andere beroepssolisten.
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We zongen o.a. de complete „Foundling Hospital‟ van Händel. Met trots durf ik te zeggen dat
dit een concert van heel goed niveau was. Zonder de geweldige inzet van Marianne, Wilma en
vele anderen, was dit nooit gelukt: subsidieaanvragen, redactionele artikelen in dagbladen,
aanschrijven B&W, kerkbestuur en donateurs, programma‟s drukken. Een perfecte organisatie werd neergezet. Steeds meer bleek dat het zinvol was een officiële vereniging te stichten.
Piet van der Zande werd onze 1ste aimabele voorzitter. Optredens bleven volgen: kerstconcerten met blazersensemble I Bandisti, kleinere optredens en missen in Leende, Heeze, Geldrop,
Budel, Eindhoven, Gent. In 10 jaar 62 optredens.
Jaarlijks vond een gezellige feestavond plaats. Het bleef een fijne sfeervolle en gemotiveerde
groep mensen, die goed kwalitatief wilden zingen. Ook mijn ex-vrouw Mientje maakte daar al
die tijd deel van uit. Het 2de lustrum viel voor mij samen met 10 jaar dirigentschap. Het heeft
altijd zeer veel energie gekost om kwaliteit en continuïteit te waarborgen. Zonder alle hulp
was dit nooit gelukt. Om verschillende redenen besloot ik te stoppen. Het lustrumconcert was
weer zo‟n fantastisch gebeuren: de Krönungsmesse van Mozart met solisten en Valkenswaards
Kamerorkest. En daarna mijn afscheidsfeest om nooit te vergeten.
Mijn Heezer Vocaaltijd
was een “te gekke” tijd. Ik
heb vele fijne mensen
mogen ontmoeten en met
hen heerlijke muziek
mogen maken.
Voor al dit moois wil ik
iedereen nog ontzettend
bedanken.
Ton Slegers
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HVE dirigent, periode 1997 tot 2004
Gerard van de Pas
Herinneringen aan het H.V.E.
De indruk die ik kreeg toen ik als dirigent werkte met het Heezer Vocaal Ensemble….
Allereerst denk ik dan aan een zeer gedreven voorzitter, dat was toen Marianne van Gorp.
Piet van der Zande als medebestuurslid en niet te vergeten Karel Lindner, een zeer bevlogen
zanger. We moesten repeteren in een klein lokaaltje van de toenmalige muziekschool.
Alle klank was heel direct en zonder enige menging van stemmen. Al gaandeweg in die 8 jaar
dat ik het HVE heb mogen leiden werd die koorklank steeds beter, alleen kampten we met
een probleem dat er tenoren te weinig waren, zeker na het vertrek van Hans (de tenor die ook
eens een excursie organiseerde naar de orgelbouwer Pels.) Langzamerhand zijn we in een beter
klinkende kapel mogen gaan repeteren, maar daar werden wij ook ongevraagd vaak begeleid
door de harmonie.
De mooiste muzikale herinneringen gaan naar het dubbelconcert, dat we hadden met het
Marcando kamerkoor. Ik had toen de leiding over beide koren, en dat was een mooie gelegenheid eens dit soort dubbelkoorwerken te kunnen doen.

Ook staat mij nog heel helder voor de geest het kasteelconcert in de openlucht, waar we
allerlei madrigalen uitvoerden in een redelijk logisch verhaal, wat dan weer werd uitgebeeld
door enkele mimespelers. Ik vond het een erg groot succes.
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Verder een paar kerstconcerten met alleen het HVE, later ook nog een jubileumconcert met
Vivaldi en Purcell en toch als meest intiem, het uitvoeren van de Mattheus Passion van
H. Schütz, met Jan Berkers en verder alleen de eigen koorleden. Dit hebben we gedaan in
Geldrop, Heeze en Leende. Zeer de moeite waard.
Het Heezer Vocaal heeft heel sterk zijn band met Heeze zelf, is daar echt in geworteld, wat
zeker ook te danken is aan de voortdurende ijver van Marianne van Gorp, die altijd en overal
“netwerkte”. Inmiddels is na mijn opvolgster Esther Sijp, het koor toevertrouwd aan een nieuwe
dirigent, die, zo heb ik begrepen, ook weer een breed netwerk heeft, waardoor ik denk dat het
koor, het HVE, het Heezer Vocaal, in de toekomst weer veel mooie werken kan instuderen en
concerten kan geven. Misschien nog eens samen met Marcando????.
Ik wens het koor veel succes en vooral veel muzikaal plezier in de toekomst.
Gerard van de Pas
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HVE dirigent, periode 2004 tot 2006
Een interview met Esther Sijp
Met Esther Sijp praat ik (Kees Smedema) niet zozeer over de twee jaar dat ze bij het HVE
dirigent is geweest. Maar meer over verleden en toekomst van koren zoals het Heezer Vocaal
Ensemble.
Esther is niet erg optimistisch over de toekomst van de klassieke kamerkoren. “Over 20 jaar zijn
die bijna uitgestorven”. Ze ziet het om haar heen: de gemiddelde leeftijd van de leden wordt
elk jaar een jaar ouder en er komt weinig of geen versterking uit jongere leeftijdsgroepen.
Hoe dat komt? Er wordt nauwelijks meer tijd aan muziekonderwijs besteed op de basisscholen.
Er komen minder kinderkoren, mensen groeien niet meer op met zingen. De zangcultuur
verdwijnt langzaam. De samenleving wordt vluchtiger en mensen willen zich niet meer binden
aan een koor. We zien op de TV wel aandacht voor pop- en musical koren, waar het theatrale
aspect ook een belangrijke rol speelt.

Een koor maakt niet alleen muziek. Het heeft ook een sociale functie, er is een groepsgevoel,
er is een gedeelde herinnering. Die sociale functie helpt bij het voortbestaan, maar die kan het
ook belemmeren. Als de groep te hecht is dan komen er geen nieuwe leden bij en dan
“sterft het koor uit”. Wat dat betreft gaat het bij het HVE nog redelijk: er is een behoorlijke
“doorstroming”, er komen nog steeds nieuwe leden bij.
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Kennelijk sluit het groepsgevoel bij het HVE nieuwe leden niet uit.
Het HVE heeft wel wat moeite met haar ambitieniveau. Er zijn leden die veel willen
investeren in een goede kwaliteit en er zijn anderen die meer het hobby-aspect op de
voorgrond stellen: ik zing voor mijn lol en het moet niet te moeilijk worden. Daar had zij wat
moeite mee tijdens haar dirigentschap. Het zou voor het koor goed zijn als er wat dat betreft
meer overeenstemming zou zijn over de richting.
Ze geeft wat adviezen om als koor aantrekkelijk te
blijven voor nieuwe leden. Bijvoorbeeld het aanbieden van scholing in zingen en stemvorming. Ze
ziet daar goede mogelijkheden in een samenwerkingsvorm tussen een koor en de muziekschool.
Ook de muziekscholen zijn daarin geïnteresseerd:
het zou een win-win situatie kunnen zijn. Natuurlijk
moet het koor niet zijn zelfstandigheid prijsgeven.
Publiciteit is heel belangrijk.
En jezelf vernieuwen, niet bang zijn om eens buiten de gebaande
wegen te gaan, samenwerken met andere kunstvormen, het introduceren van een beetje theater, voor zover dat past bij de leden en bij de muziek. Ze is wat somber begonnen over de toekomst van de klassieke koren. Toch geeft ze ook wat voorbeelden
van hoopgevende initiatieven, bijvoorbeeld een mannenkoor
dat nu ook een kinderkoor en een jeugdkoor is begonnen, met
succes.
Ze besluit met:
“Ik koester een stille hoop dat het volkorenbrood toch weer in de
mode raakt!”
Esther Sijp
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HVE dirigent vanaf 2006
Wim Reijnders
“Een koor dat het na streeft om op een ontspannen manier op een zo hoog mogelijk niveau
samen muziek te maken.”
Zo was ongeveer de omschrijving van het HVE die bij mijn kennismakingsgesprek gegeven
werd. Ik werd er ook nog op geattendeerd dat de meeste koorleden niet veel tijd hebben om
thuis te oefen dus ik was gewaarschuwd.

De ontspannen manier hebben we, op een enkele kleine periode na, volgens mij goed vast
kunnen houden. We werken er steeds aan om op een zo hoog mogelijk niveau te musiceren.
Mede dankzij de inzet van alle leden en bestuur.
Het eerste concert van het HVE met mij was in december 2006 met het o.a.‟Ein neu geborn
Kindelein‟ van Buxtehude en met een ad hoc begeleidingsorkest met Fred Hallebeek als
klavecinist. Het was meteen een succes. Met enkele kleine concerten tussendoor was voor mij
het Passieconcert in 2008 met het „Stabat Mater‟ van Caldara en enkele gezangen voor de
goede week van Vittoria een muzikaal hoogte punt. De begeleiding werd verzorgd door het
Goia strijkkwartet. Fred Hallebeek, inmiddels onze huis klavecinist, was weer van de partij.
Het „Koepelconcert‟ in Lierop had als thema „Het Huis van de Heer‟:
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Een heel ander programma met ook werken uit de Romantiek. Op de Brabantse Dag, hadden
we een concert met uitsluitend werken van Engelse componisten:We hadden ons in het
middenpad van de kerk opgesteld en probeerden om op een informele manier onze muziek
onder de aandacht te brengen. In 2009 hadden we een „Kasteelconcert‟, in de buitenlucht op
de binnenplaats met het publiek onder de grote boom. Een ad hoc blazers ensemble gaf samen
met ons kleur aan deze warme zomerdag. Een „jury rapport‟ van mijn muziekleraar op de Pabo
werd mij naderhand toegestuurd. Zijn adviezen hebben we kritisch ter harte genomen.
Nog zo‟n bijzonder concert: met de jonge blokfluitist Ian van de Wetering, een jongen van
12 jaar, die op een zeer muzikale wijze indruk maakte op iedereen. We hadden toen zelfs een

Nederlandse première: de „Suite Natale‟ van de Italiaanse componist Enrico Vercesi.
De studiedagen , drie in totaal, waren alle drie anders: de tweedaagse op Rolduc met veel
plezier, goed studeren, lekker eten en een goed glas laat op de avond in de kelder was zeer
geslaagd . Op onze laatste studiedag was Loekie Ruissen de drama docente. Zij kreeg iedereen
zover dat er echt emotie op de gezichten te zien was: niet zo maar wat zingen, maar je inleven en
laten zien dat je weet wat je zingt. En nu het Jubileumconcert, met werken van Purcell en als
hoogtepunt de delen uit King Arthur. Duodecima is het begeleidingsorkest, versterkt met
blazers en ook nog een koperblaaskwartet en slagwerk bij de Funeral scentences.
Omkijkend wat we in de vier jaar, dat ik dirigent ben van het HVE, gezongen
hebben, kunnen we heel tevreden zijn:
Veel plezier en een goed resultaat! Zo luidde de eerste zin, en met tevredenheid kan ik stellen dat we dat na vier jaar nog steeds kunnen zeggen.
HVE „Chapeau‟ en veel (zang)-plezier, nu en in de toekomst!
Wim Reijnders.
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Voor deze gelegenheid
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ons koorbulletin. Vroeger
‘Het Vokaaltje’
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Vilten
Tips
Vilten

Diverse data
14 November 2010

Jubileumconcert!!

Studiedag (september 2010)
Op zaterdag 25 september was onze studiedag, die in het teken stond van het jubileumconcert. We
hebben gewerkt aan expressie en zangtechniek. Voor ieder was er wel wat te halen en te leren.
Het resultaat: we zullen het ervaren op 14 november!
Na afloop van de studiedag een borrel en daarna een heerlijk etentje: het was feestelijk!
Vilten
Eind september hebben de sopranen en alten een corsage gemaakt voor het
jubileum. Uit een mooi palet aan kleuren wol, ontstonden, na een korte instructie, al snel bijzondere resultaten:
Tips
Een mooi cadeau: Het jubileumboekje of een CD van het HVE!
De Notenbalk van...
Nieuwe leden stellen zich voor in de notenbalk. Lorna deed dat op een bijzondere manier (hierna te
lezen). Maar hoe zit het met toekomstige leden? Hebben zij noten op hun zang?
Moeten we harde noten kraken om nieuwe leden te werven?
Of wordt de notenbalk een noodbalk? Wie weet…,maar, als de nood/t het hoogst is, is de redding
nabij. Dus laten we van de nood/t een deugd maken en voor deze Partituur afsluiten met:
Nieuwe leden zijn welkom!
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I CANTANI SONO
Een kort verhaal van Lorna Minkman
Iedere gelijkenis met bestaande personen berust op toeval.
De dirigent stapte als laatste de bus in. Hij gaf de buschauffeur een vriendschappelijke klap
op zijn schouder en riep: „Alla Italia!‟ Zijn koor klapte en joelde. Met een eenvoudig gebaar
maande hij ze tot stilte. Terwijl de bus begon te rijden, haalde hij een gedeukte snoeptrommel
uit zijn rugzak en deelde keelsnoepjes uit. „We moeten de stem sparen.‟
Terwijl de weilanden voorbij gleden en de bus in een lagere versnelling de Alpen doorkruiste,
spreidde de dirigent al zijn partituren uit over de achterbank. Zijn blik dwaalde over de noten.
Terwijl de melodie zich afspeelde in zijn hoofd bedacht hij of deze een plekje zou krijgen in het
repertoire van het aanstaande jubileumconcert.
Toen de zon onderging en de hemel roze kleurde, oefenden de alten hun partij. Al snel werden
ze bijgestaan door de sopranen. Aangestoken door de vrouwen neurieden de tenoren en de
bassen mee; hun stemmen smolten samen met het zachte brommen van de bus. De dirigent
spitste zijn oren en snapte waarom zijn koor door de allerbeste componist van het land van de
opera‟s was uitgenodigd.
Na twee dagen rijden stopte de bus midden op het Piazzo Dell Duomo dat baadde in het
zonlicht. Het plein van middeleeuwse klinkers waar smalle zijstraatjes op uitkwamen, was
omringd door hoge huizen. De luiken waren gesloten. Het enige geluid kwam van het water
dat uit een fontein stroomde. Met zijn zware deur gericht op het Zuiden lag de ingang van de
Santa Maria, een Romaanse kerk; waar je vanuit de toren een wijds zicht had op de glooiende
heuvels.
De koorleden stapten uit de bus. Ze zochten een plekje in de schaduw dicht tegen de wand van
een huis. Wasgoed wapperde op het balkon. De tenoren gingen op de rand van de fontein
zitten. Ze stroopten hun broek op en hingen hun blote voeten in het koude water.
De dirigent zette zijn rieten hoed op en trok een stuk papier uit zijn broekzak. Een voor een ging
hij de huizen af en zocht naar een naambordje of huisnummer. Zijn blik ging omhoog en dwaalde langs de balkons. Toen hij peinzend terugliep naar zijn koor, klonk er een scherp piepend
geluid, alsof er een deur openging, die jaren op slot had gezeten. Hij wierp een blik over zijn
schouder.
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Villem! Sei tu!‟ Een man in een gekreukeld wit overhemd hing uit het raam, zijn armen naar
hem uitgestoken.
„Enrico?‟ De dirigent nam zijn hoed af en maakte een buiging. „Enrico Vercesi?‟
„Benvenuto, Villem!‟ De man stapte zijn balkon op en tikte met zijn dirigentstokjes op de
balustrade. „Tutto, tutto!‟ schreeuwde hij. „I cantanti sono! I cantanti sono!‟
De koorleden keken verschrikt op. Wat zei deze man? Luiken gingen open en tientallen
mensen staken hun slaperige hoofden naar buiten. „I cantanti sono!‟ riepen ze. Enkele minuten
later stonden ze buiten, gekapt en gekamd, alsof ze op audiëntie gingen bij de Paus. Stoelen
werden uitgeklapt. Tafels werden gedekt met schone, gestreken tafellakens. Binnen de kortste
keren stond het plein vol. Flessen wijn, brood, olijven en vers geperste olijfolie werden uitgestald.
Enrico Vercesi rende het plein op en omhelsde de dirigent. Hij leidde het koor naar een
donkerblauw gordijn waarachter een podium verscholen lag. Terwijl de koorleden het podium
opklommen, ging het hele dorp aan de tafels zitten. Er daalde een stilte over het plein die
zoemde van hoge verwachtingen.
Enrico trok het gordijn open; het publiek klapte en joelde. De dirigent maakte een buiging,
draaide zich om en gaf met zijn handen het eerste teken aan zijn koor. De eerste noten klonken.
Heel voorzichtig stegen de eerste klanken op om even later neer te dalen over de mensen.
Adembenemend zaten ze te luisteren. Na het eerste uitzinnige applaus reageerde het koor
verlegen; ze wilde niets liever dan doorzingen en zo gebeurde. De huizen leken voorover te
hellen zodat de harmonische klanken konden resoneren in de hoofden van mensen.
Met het geluid van het wegstervende applaus nog in zijn hoofd miste de dirigent bijna de afslag op de rotonde. Hij gaf een ruk aan het stuur en parkeerde zijn auto voor het Toversnest, het
antieke gebouw dat naast de kerk lag waar je vanuit de toren kon uitkijken over dichte bossen
en weilanden. Toen hij uit zijn auto stapte drong de beat van de jongerensoos zijn oren binnen.
Glimlachend liep hij de gang door naar het repetitielokaal. Toen hij merkte dat hij de eerste
was, zette hij de piano op de goede plek. Daarna begon hij met het slijpen van de potloden.
Lorna Minkman
www.lornaminkman.nl
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Leden en oud-leden aan het woord:
Wat me altijd weer fascineert is het niet eindeloze maar wel zeer ruimhartige geduld van onze dirigent, Wim; en de souplesse waarmee hij
steeds maar het lijntje op aangename wijze gespannen weet te houden.
Peter Greve

Met veel plezier denk ik terug aan mijn tijd bij het koor, zo rond 1990. De repetities, de concerten, het tripje naar Gent in de ijzige kou, de port na afloop…
Mijn tijd in het bestuur, de betrokkenheid van iedereen om samen iets moois
neer te zetten. Want dat zijn koormensen: altijd op zoek naar eenheid.
En kleur! Ria van den Hurk, oud-lid
De repetities, waarbij we van het zingen van de afzonderlijke noten tot echte muziek komen door op de samenklank te letten, zijn
heel inspirerend. Kees Smedema

Met veel plezier kijk ik uit naar de repetities op de dinsdagavond. Samen naar
een concert toe werken is heerlijk. En als de grote dag dan daar is, is het spannend, en meestal heel
verrassend hoe het grote geheel met orkest erbij klinkt. Carina Spoelder

De bijna 12,5 jaar dat ik lid ben geweest van het HVE leveren mij bijzonder
goede herinneringen op. Concerten met een fijne groep mensen en
veel mooie muziek . Al met al jaren om nog vaak aan terug te denken.
Cois Schapendonk, oud-lid
“Van harte gefeliciteerd met het behaalde jubileum.”
Met vriendelijke groeten, Hans van Zeeland, dirigent 1995
Een grappig bijverschijnsel, als je in een koor zingt, is dat je een groot deel van de week
loopt te neuriën en te zingen! Mariët van Swigchem.
Zingen is als toveren. Benodigdheden: noten en mensen. Spreuk:
klanken en samen. Resultaat: muziek en energie! Manja Geijsel

Ik ben echt trots op de prachtige klank die we samen neer weten te zetten. Tijdens de
repetities hoor je het nog niet altijd, maar als we dan met een goede akoestiek laten horen wat we kunnen; daar word je gewoon stil van… Astrid Mimmel
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Muziek maken met je eigen instrument, je stem, geeft me veel plezier. En een opkikker als ik de zon soms niet zie schijnen. En als
je dan ook nog mag zingen in een koor met zoveel lieve mensen, en
zo’n inspirerende dirigent… Mieke Mol

Iedere week kijk ik weer uit naar de repetitie: samen zingen is echt
pure ontspanning! Met zijn allen proberen om ieder stuk zo goed
mogelijk te laten klinken! En af en toe lukt dat ook nog! Dan zie zie
je bij iedereen een brede :-) ! Jos Kerkhoven

Zingen is voor mij ontmoeting. Ontmoeting van elkaar, van stemmen, van energie, ..schoonheid,....ontroering,...boventonen,...maar ook een ontmoeting met de
schepping van componisten en de vertolking ervan door onze dirigent.
Het blijft me boeien. Mieke Bonn
De repetitieavond is mijn persoonlijke avondje-voor-mezelf. Door het
plezier van zingen met anderen kan ik al het andere loslaten.
Heerlijke ontspannende inspanning. Anne-Marie van Zanten
Als je samen zingt, wordt het stil van binnen, heel stil....
Lorna Minkman

Ik kan zo trots zijn, als ik merk, dat je met zoveel individuele stemmen
zo’n mooie koorklank kunt maken. Piet van der Zande
Het is heel fijn om samen met anderen muziek te maken. Muziek bindt. Piet Vinks
Het is zeldzaam ontspannen, dat samen zingen. Af en toe wat ploeteren om de liederen onder de knie
te krijgen. Maar de beloning is er ook naar! En als je samen zingt lijkt het waarachtig net of je ook
zelf kunt zingen. Duco Zoomers, oud-lid
De noten oefenen, de woorden zingen,
de muziek beleven, kippenvel!
Pieter-Jan Lammers

Pieter-Jan is al 25 jaar lid van het HVE,
Ook als koorlid een jubileum:
Gefeliciteerd!
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Nawoord
“Een koor ben je niet alleen”: samen zingen, samenwerken, samenzijn. Als je de bijdragen van
(oud-) voorzitters en (oud-) dirigenten leest, dan valt het ‘samen’ op.
Al 25 jaar lang zit er muziek in het HVE!
“Je bent niet alleen een koor”: het groepsgevoel, een goede sfeer en warmte, ook bij andere
activiteiten. Al 25 jaar lang is het HVE meer dan een koor dat alleen zingt. We zijn een mooi
voorbeeld van “Het geheel is meer dan de som der delen”, of “1+1=3”. De inspanningen van
dirigenten, besturen en uiteraard alle leden droegen en dragen daar aan bij.
Zonder subsidies en donaties, was dit alles echter niet mogelijk geweest. Wij zijn dankbaar
voor alle bijdragen die we hebben ontvangen, ze klonken ons als muziek in onze oren!
In het bijzonder willen we vermelden:

Frans en Henriëtte Broos
Versleeuwen ontwerpers en bouwadviseurs
feliciteert het Heezer Vocaal Ensemble.

Onze dank gaat ook uit naar allen die aan dit boekje hebben meegewerkt:
De dirigenten en voorzitters voor hun bijdragen,
Lorna Minkman, voor het verslag dat ze schreef en het sfeervolle verhaal,
Jos, Kees en Maaike, voor het samenstellen van de CD,
Pieter-Jan, Carina en Peter, voor hun hulp en de kroon op het werk.
Leden en oud-leden, voor hun bijdrage,
Op naar het volgende jubileum!
Manja Geijsel,
Bestuurslid &Eindredactie
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