
JAARVERSLAG VAN DE STICHTING JONGENSKOOR CANTASONA BOXTEL OVER 
KOORJAAR 1996-1997

Het was 15 januari 1995, een dag die een memorabele doch bittere 
nasmaak zou krijgen. Dat was namelijk de dag dat het Jongenskoor 
Cantasona haar laatste hoogmis verzorgde. Daarna
werd het stil, en bleef het stil. Door alle perikelen rond Wil 
Barten, welke ik verder niet meer wil oprakelen, sneuvelde het 
Jongenskoor. Het Heilig Hartkoor moest als Herenkoor verder.
Al snel werd er een nieuwe dirigent gevonden, Cees Doevendans, maar 
deze kon het Jongenskoor niet behouden. Misschien waren er andere 
oorzaken, maar hoe dan ook het Jongenskoor was er niet meer. Vijftig 
jaar traditie dat kon, nee, dat mocht toch zo niet afgelopen zijn ?

Sinds 1 mei 1996 maken de donkere wolken boven Cantasona weer plaats 
voor een bescheiden zonnetje. Onze nieuwe dirigent Boyke Brand heeft 
grootse plannen voor het Jongenskoor. 
Allereerst werd een grootscheepse ledenwervingsactie op touw gezet 
met als resultaat 20 leden voor het nieuwe Jongenskoor. Enkele leden 
van het Herenkoor waren bereid om het nodige te doen. Er werden 
folders en posters gemaakt. Ook in de media werd regelmatig aandacht 
besteed aan het Jongenskoor. Na de zomervakantie werd er een 
voorlichtingsavond gehouden voor de jongens en hun ouders. Cantasona 
leeft weer! In september begon het nieuwe Cantasona met repeteren. 
Volgens Boyke zijn de jongens erg enthousiast. 

Omdat er toch wel het een en ander te organiseren is rondom het 
Jongenskoor werd een nieuw koorbestuur samengesteld. Drie leden van 
ons Herenkoor werd gevraagd of zij deze taken op zich wilden nemen 
en zij stemden toe. Het nieuwe bestuur is alsvolgt samengesteld:

Voorzitter
Jan Spijkers;

Secretaris
Wil van den Broek

Penningmeester
Ton van Liempt

Martien van Griensven zal het bestuur assisteren en verder fungeren 
als co¿?¿rdinator bij de repetities en andere activiteiten. Op 
woensdag 13 november werden, ten huize van oud-voorzitter Anton 
Neggers, de bestuurstaken door het oude bestuur overgegeven aan het 
nieuwe bestuur. Kort daarna wordt ook het secretariaat overgedragen. 
Op dinsdag 26 november 1996 vond de eerste bestuursvergadering 
plaats. 

Na deze roerige gebeurtenissen kon dit jaar ook het traditionele 
Ceciliafeest weer door het Jongenskoor gevierd worden. In de schuur 
bij Martien Habraken werden oud-Hollandse spelen gespeeld. 
Tussendoor werd er door Martien van Griensven voor eten en drinken 
gezorgd.



Het eerste optreden diende zich trouwens ook al aan. Omdat Boyke het 
te druk kreeg vroeg hij Ton van de Weem om het Jongenskoor over te 
nemen. Ton is docent op de Muziekschool en geeft les aan o.a. het 
kinderkoor (en aan onze secretaris). Het kinderkoor verzorgde op 23 
december een optreden en Ton vond het een goed idee om Cantasona mee 
te nemen. 
En zo was er na bijna twee jaar stilte weer muziek bij Cantasona.

Ook het bestuur zat niet stil. Begin 1997 werden het telefoonboek en 
de gemeentegids van Boxtel doorgespit. Doel van dit alles was een zo 
groot mogelijk adressenbestand op te zetten van alle bedrijven en 
instellingen in Boxtel. Deze kregen (of krijgen nog) een zgn. 
'schooi-brief' waarin ze werden opgeroepen het Jongenskoor 
financieel te steunen. 

Maar er gebeurde nog meer achter de schermen. De kampeerinventaris 
was door het oude bestuur in een niet al te nette staat 
achtergelaten bij de familie v.d. Pasch op Tongeren.
Daarom werd er met vrijwilligers de hele kampeerinventaris 
opgeschoond en opgeruimd.  Samen met Henk Sturkenboom en Martien 
Habraken werden de tenten met bijbehoren bij elkaar gezocht. Door de 
ouders van Wil werden de wasbakken, bekers, borden, bestek en alle 
andere keukenspullen gewassen en netjes opgeborgen in dozen. Ook de 
theedoeken, die nog vuil waren van het laatste kamp, werden gewassen 
en opgeborgen. In de toekomst zal de kampinventaris te huur worden 
aangeboden. 

In het afgelopen jaar werd er 3 keer door het Jongenskoor 
opgetreden. In Veldhoven werd een Kerstviering muzikaal omlijst en 
nam het koor deel aan een Jeugdko¨rendag. Vlak voor de vakantie was 
er een 'optreden' in Boxtel. Ook werden er ontspanningsactiviteiten 
georgani≠seerd. Vlak voor de vakantie was er een fietstocht naar 
Oirschot. De rit ging naar D'n Oirshotse Kegel, waar een uur werd 
gekegeld waarna we weer terug naar Boxtel zijn gefietst.
Eind augustus stond er nog een activiteit op het programma; naar een 
museum in Best en naar de Amonietenhoeve. En als klap op de vuurpijl 
maakte het Jongenskoor tijdens de hoogmis op
Eerste Kerstdag hun lang verwachte come©back in de Heilig Hartkerk. 
Eerder zongen de Jongens al met het Herenkoor tijdens een 
Kerstconcert in Cultureel Centrum "De Serenade" in
Liempde.

Zoals bij menig voetbalclub sloeg rond de zomerstop ook in ons 
koorbestuur het transfervirus toe. Penningmeester Ton van Liempt was 
door omstandigheden genoodzaakt zijn penning≠meesterschap over te 
dragen. Henk Sturkenboom werd bereid gevonden om deze taak over te 
nemen. We bedanken Ton natuurlijk voor zijn inzet en wensen zijn 
opvolger veel succes. Na de zomervakantie werd de opleidingsgroep 
uitgebreid met twee nieuwe leden, voor de vakantie was ook al een 
nieuw lid bijgekomen. Helaas hebben tijdens de zomervakantie ook 
twee leden hun lidmaatschap opgezegd.

Na het eerste koorjaar van het nieuwe Cantasona kunnen we zeggen dat 
we een goede doorstart hebben gemaakt. Met de hulp die we van Boyke 



Brand hebben gekregen en met onze eigen inzet zijn we op de goede 
weg. Maar er moet nog veel gebeuren om het koor een goede toekomst 
te bieden.  

Zo moet er voortdurend, op alle mogelijke manieren, getracht worden 
nieuwe leden te werven voor ons koor om de continuiteit te 
waarborgen. Want als er geen nieuwe leden bijkomen zal ons koor 
binnen enkele jaren doodbloeden omdat de jongens dan de baard in de 
keel krijgen en het koor verlaten. Maar zover is het nog niet. 
Voorlopig staat ons koor weer op de rails en is de trein naar de 
toekomst vertrokken, als is het nog geen T.G.V. maar een 
boemeltreintje.

We zullen Boxtel en omstreken regelmatig via de media op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen. Aan de leden van het Herenkoor vragen 
wij om de nodige assistentie, waar en wanneer deze nodig is. Het 
enthousiasme van de leden van het Herenkoor liet het afgelopen jaar 
te wensen over. Hopenlijk zijn zij in het afgelopen jaar wat 
enthousiaster geworden en willen zij zich wat meer inzetten. Want we 
moeten er samen proberen er iets van maken. 

Ik besluit mijn eerste jaarverslag met iedereen te bedanken die zich 
in het afgelopen jaar, op welke wijze dan ook, heeft ingezet voor de 
herstart en de voortgang van ons Jongenskoor. 

Bedankt voor jullie inzet en ga zo door !!!

Boxtel, 14 januari 1998

Jan Spijkers,
Voorzitter

Wil van den Broek,
Secretaris


