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UITNODIGING
Hierbij nodigen wij U uit voor de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op
woensdag 13 april 2016 in Hotel-Partycentrum ‘t Trefpunt te Made.
De vergadering begint om 19.30 uur
Zie de bijlagen
Na deze vergadering, omstreeks 20.30 uur, zal
de Brabantse liedjeszanger Noud Bongers een gezellige avond voor ons verzorgen

Wie is Noud Bongers?
Noud Bongers woont in de Maaskant in het dorpje Lith. Het
dorpje dat bekend werd door het boek Dorp aan de Rivier
van Antoon Coolen. Daar aan d'n dijk, tussen de Maas en
d'n open grote polder, is ie geboren en getogen.
Vanaf z'n 12 jaar speelt Noud gitaar. Begin jaren 70 was
hij actief als zanger-gitarist in het dansorkest Story. In de
jaren 80 ging Noud liedjes schrijven en zingen bij de Lithse
KPJ en later bij de Lithse Revu. Noud was 20 jaar dirigent

van koor Lithanie in Lith.
Na het schrijven van de filmmuziek Dorp aan de Rivier deel II is hij begonnen met het
componeren en schrijven van Brabantse liedjes.
Vanaf oktober 1995 treedt hij op als Brabants liedjeszanger.Noud begeleidt zichzelf op gitaar.
Noud heeft in een korte periode 6 cd’s met in totaal 96 eigen nummers gemaakt. De 6 cd’s getiteld
“Aachterum is ‘t kermis, ‘t Brabants Ketierke , Effe Rust, Zomar,Aanders en Dagdrome ( dec
2012)”, werden opgenomen in de Session Sound Recording Studio van Hennie Korsten te
Rosmalen. Zijn 7e cd wordt gepresenteerd in de Osse Lievekamp op 29 oktober 2016.
De liedjes zijn erg divers van melodie en de teksten gaan voornamelijk over de gewone
alledaagse dingen van het Brabantse land en van het Maasland in het bijzonder.
Tussen de liedjes praat hij het een en ander op een leuke manier aan en naar elkaar.
Een optreden met een knipoog naar het verleden en het heden.
Noud Bongers onderscheidt zich met “het Maoskaans” duidelijk van de andere Brabantse
zangers. Verder betrap je hem zelden op nostalgische terugblik. Die dingen zijn weg. Juist de
tegenwoordige dingen wil hij in het dialect vastleggen.
Noud draagt het dialect echt een warm hart toe. Hij is bijvoorbeeld bestuurslid van de Toon Weijen
Stichting (Universiteit Tilburg) en is betrokken bij het programma Op z’n Brabants bij
Omroep Brabant. Breng gerust je familie, vrienden en buren mee.

Het wordt een gezellige avond heeft Noud ons beloofd.
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