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Wie dit presies was wat die eerste keer die naam ‘Mitchellstraat Mannekoor’ aan hulle klompie kuierbas

Dit kon enige een van ‘n kerngroepie Oggendbladters gewees het wat geesdriftig meegedoen het aan d

Hy wil onthou dat dit Kobus (Blikkies) Blignaut was, of dalk Koos (Doep) du Plessis. Koos Doep wa

Ander in die kerngroep van die kuierspan was; Etienne (Etjan) Kriel, Louis (Lood) Roux, Pieter (Pie

In die begin is gekuier om ‘n ‘fles’ in die nagkantoor of subkantoor. Die fles is dikwels deur oom Jul

Dan het Koos sy kitaar opgeneem en vir hulle ‘n voorskou gegee van sy (ou) liedjies, wat eers hee

Die kitaarspel is gedeel deur Louis Roux en Kobus Blignaut, wat baie musieklik was en ‘n magdom

Die manne se stemme het vernuftig getrou. Wat hulle voortgebring het, was vir hulle verskriklik mo

Die mannekoor het sy vlerke begin sprei. Die ‘optredes’ is uitgebrei en die horisonne is verbreed. H

Daar, waar ‘n tandelose tante met krullers in haar hare en hare op haar bene vir Koos Doep ná ‘n s

Die mannekoor het die geduld van die uitgelese inwoners en die toegeeflike nagbestuurder, Mick J

1/2

Die Mitchellstraatse Mannekoor
Monday, 24 November 2014 21:59

Soos dit maar gaan, was genoeg naderhand te min en was dit onvermydelik dat ‘braai’ by hulle kui

‘n Paar minder suksesvolles by getroude koorlede se wonings het gevolg. Net getroude ouens het desty

‘n Vindingryke mannekoorlid, hy wil onthou dit was Piet Schoombee, kom toe met die logiese oplossing

Die koor en sy gaste het ‘n aantal genoeglike en vervullende na-nagte, tot ligdag toe, by die Fontei

Maar hulle het besef dat die wêreld te klein word, toe hulle genoeglikheid een vroegoggend wreed ontw

Bottels; Leë bierbottels en drankbottels van uiteenlopende aard fluit letterlik deur die lug en daarme

Die Fonteine van destyds was ‘n veilige hawe. Nie net vir die Mitchellstraatse Mannekoor nie, sien
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