Jubileumviering 25 jaar Vicki Brownhuis Den Bosch
Zaterdag 13 mei was een feestelijke dag ter ere van de 25e verjaardag van het Vicki Brownhuis
in Den Bosch, tevens het eerste en oudste inloophuis van Nederland voor mensen met kanker,
hun naasten en nabestaanden. 's Middags tijdens de receptie was het huis goed gevuld met
vele gasten, docenten, vrijwilligers en iedereen die het huis een warm hart toedraagt. Onder
het genot van een drankje en heerlijke multiculturele hapjes van de Wereldkeuken Boschveld
werd er geluisterd naar een swingend optreden van het Zingen-voor-je-leven-koor van het Vicki
Brownhuis. Een koor waarbij de leden allemaal direct of indirect met kanker te maken hebben.
Vervolgens onthulde burgemeester Ton Rombouts een speciaal voor het Vicki Brownhuis
gemaakt beeld en een kunstexpositie. Bij zowel het beeld als de expositie zijn gasten van het
huis betrokken.
Het feest verplaatste zich vervolgens voor het avondprogramma naar het Theater aan de
Parade. Voor degenen die een arrangement hadden geboekt werd er een heerlijk smaakvol
driegangendiner van Hutten Catering geserveerd in de foyer van het theater.
Als afsluiting van deze feestelijke dag was er het gezamenlijke optreden van drie Zingen-voorje-leven-koren: uit Den Bosch, Tiel en Oss. Tijdens de uitvoering deed de zaal actief mee met
zingen en klappen. De sfeer was vrolijk en emotioneel. Het publiek was bijzonder geraakt door
de prachtige uitvoering. Na de pauze verzorgde het koor Pocket Rockit uit Drunen (een groep
enthousiaste vrouwen met een passie voor rock- en popmuziek) een swingend optreden. De
vier koren samen sloten deze prachtige feestdag af met een sfeervolle uitvoering van het lied
Stay with me van Vicki Brown. De koren kregen van de zaal een staande langdurige ovatie.
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