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 Woord van de voorzitter  
 
Beste Leden en vrienden van het Mannenkoor DSM.SABIC 
 

Mei ……de eerste warme dagen kondigen zich aan, de natuur leeft op 
het frisse plantengroen komt bovengronds en de eerste insecten zoe-
men rond. 
Ook ons koor heeft de afgelopen periode zich aan de natuur aangepast 
met de navolgende concerten, Lentekriebels, Lente fair, en met het naar 
de zomer lonkende, het opluisteren van de Marcellinus en Petrus fees-
ten. 
Uit bovenstaande kan men concluderen dat ons koor een Bloeiende pe-
riode doormaakt, muzikaal is dat door de inzet van onze zangers en diri-
gent zeker zo. 
Maar ook ons koor kende de afgelopen periode  trieste momenten, het 
overlijden van Rie Dewaide en Pierre Vorachen, van wie we op waardi-
ge wijze afscheid hebben genomen is in alle opzichten een groot verlies 
voor het koor. 
Eveneens wil ik een aantal ernstig zieke collega’s een hart onder de 
riem steken en hen veel kracht toewensen om e.e.a. menswaardig te 
kunnen dragen. 
Onlangs hebben we Jan Cellissen mogen huldigen met zijn 60 jarig lid-
maatschap van ons koor en hem ter gelegenheid hiervan benoemd  tot 
ERE lid van ons Koor. 
Bestuurlijk heeft er een mutatie plaats gevonden, Frits Smeets heeft na 
vele jaren het bestuur verlaten en is opgevolgd door Jan Geurts. 
De redactie zal aan al deze feiten uitgebreid aandacht besteden. 
Door diverse oorzaken is het TOEKOMSTPERSPECTIEF  van het   
Mannenkoor DSM.SABIC voor het bestuur Speerpunt nummer 1 gewor-
den. 
Verder in dit koorblad zal een verkorte weergave van de bestuur ge-
dachte/aanpak te lezen zijn . 
Beste mensen Samen gaan we op de ingeslagen weg verder en dit tot 
meerdere eer en glorie van allen die bij ons koor betrokken zijn. 
Namens mijn bestuur collega's wens ik jullie nog veel zangplezier   
maar vooral een fijne vakantie toe, en……………..GEZOND weer terug. 
 

Wim Hendrix 
Voorzitter 
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Van de redactie 
 
We doen ons best het koorblad tweemaal per jaar uit te geven en hier-
mee een balans te creëren met onze website om de leden optimaal van 
de benodigde informatie te voorzien. 
De eerste uitgave van dit jaar is ook nu weer mogelijk gemaakt door bij-
dragen van Fred Wissink , Piet Hendricks en Irene Nagtzaam. 
In deze editie wordt aandacht besteed aan de verjongingsproblematiek. 
Een belangrijk aandachtspunt voor iedereen, bestuur en leden, voor de 
toekomst van het koor. 
De bedoeling is om via de opgenomen stukjes alle leden in de discussie 
te betrekken en samen een strategie voor de toekomst te definiëren. 
Piet Hendricks staat stil bij het overlijden van koorlid Pierre Vorachen, 
oud koorlid Rie Dewaide en Jo Bruls, dirigent van het koor gedurende 
de periode 1953 – 1967. 
Ook kijken we weer terug op verschillende koor activiteiten. 
Iedereen dank die de uitgave van deze editie mogelijk heeft gemaakt , 
met name ook Math de Smet die steeds met veel enthousiasme en vak-
kundig de vormgeving verzorgt. 
Tot slot: voor de volgende editie zou het natuurlijk geweldig zijn ook 
eens bijdragen van andere koorleden te kunnen plaatsen. 
 
Wij wensen U allen veel leesplezier, 
Namens de redactie, 
Nico Nagtzaam 
 

Lenteconcert 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenteconcert 2013 in Parkstad theater samen met het RMK  
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Toekomstperspectief mannenkoor DSM · SABIC 
 

Wij, bestuur en koorleden, zijn ons er allemaal van bewust dat ons koor 
zich diep in de “gevarenzone” bevindt. 
De gevarenzone , volgens definitie KNZV, wil zeggen dat de gemiddelde 
leeftijd hoger als 65 jaar is en bij diversen partijen meer als 25% ouder 
dan 72 jaar is. 
Gemiddelde leeftijd van ons koor is 69.7 jaar en bij de tenoren en bas-
sen is 45 respectievelijk 23% ouder dan 75. 
Dit is een z.g. kritische vergrijzing, waarbij binnen 5 jaar er rekening 
mee moet worden gehouden dat het leden aantal substantieel gedaald 
zal zijn en er waarschijnlijk niet meer vier stemmig kan worden gezon-
gen. 
In het verleden ( 2009) is  in een werkgroep onder leiding van Jac Gadi-
ot een toekomstvisie uitgewerkt 
Het resultaat is vastgelegd in het “ grote verhaal” ,  onze droom van 
2009 hoe het koor er in 2012 zou moeten uitzien. 
Inmiddels zijn we ruimschoots in 2013 aangeland en moeten we vast-
stellen dat best wel het e.e.a. is bereikt , maar dat we er niet in ge-
slaagd zijn de gewenste verjonging van het koor te realiseren. 
Om het geheugen nog op te frissen hebben we het grote verhaal opge-
nomen in het koorblad. 
Het bestuur worstelt al jaren met de vraag hoe de continuïteit van het 
koor te waarborgen en vernieuwing en verjonging gestalte te geven. 
Vrijwel iedere bestuursvergadering wordt hierover gediscussieerd met 
het doel dit jaar een aktieplan te definiëren. 
Een dergelijk actieplan heeft natuurlijk alleen enige kans van slagen bij 
volledige steun en inzet van de leden. 
Dit stukje is dan ook bedoeld om de onderwerpen  en de discussie zo-
als die binnen het bestuur op dit moment plaats vindt via het koorblad 
met de leden te delen. 
Het bestuur heeft het plan deze discussie in de naaste toekomst af te 
ronden en wellicht via een aparte vergadering in dialoog met de leden te 
besluiten hoe verder te gaan. 
De volgende onderwerpen worden besproken waarbij we ons uitgebreid 
hebben georiënteerd op ervaringen bij vernieuwing en verjonging van 
andere mannenkoren , adviezen KNZV/Swentibold en een  internet on-
derzoek. 
 
1.Samenwerking met een ander koor 
Mogelijke samenwerking  met een ander koor, waarbij op langere ter-
mijn een fusie niet uitgesloten is. 
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De optie van een jongerenkoor zal ook worden onderzocht. 
Hierbij zal uitgebreid gekeken moeten worden naar strategische en or-
ganisatorische fit. 
De zangers zullen  over eventuele opties in een vroeg stadium worden 
ingelicht. 
Belangrijk om een samenwerking te doen slagen is de bereidheid van 
de leden om in de verschillende commissies deel te nemen en daarmee 
actief te participeren in het proces waarbij een mogelijke samenwerking 
grondig zal worden onderzocht. 
 
2. Het benoemen van een repetitor 
Het benoemen van een repetitor, die ook de dirigent kan vervangen. 
Uitgangspunt hierbij zal zijn dat er een uitstekende chemie moet zijn 
tussen dirigent, repetitor en koor. 
Doel is dat hiermee een grotere flexibiliteit voor uitvoeringen, repetities 
etc, wordt gecreëerd. 
 
3. Ledenwerving ( vijftigers/veertigers ) 
De praktijk heeft bewezen dat er maar een manier is om met succes le-
den te werven: 
 
                Persoonlijke benadering ( mond tot mond reclame ) 
 
Het blijkt uit alle enquêtes en evaluaties dat het merendeel lid van een 
koor is geworden via een bekende. 
Akties via flyers , media of uitvoeringen zijn zelden succesvol. 
Belangrijke voorwaarden voor ledenwerving zijn: 
– Er moet een goede sfeer aanwezig zijn binnen het koor, hetgeen bij 
ons zeker het geval is. 
– Men moet nieuwe leden iets te bieden hebben. 
Het bestuur denkt dan aan het aanbieden van koorscholing , met deel-
name van bestaande koorleden. Koorscholing zou b.v. gestart kunnen 
worden vanaf 10 nieuwe leden samen met 10 bestaande koorleden. 
– Men moet binnen het koor een aantal leden van gelijke leeftijdscate-
gorie aantreffen. 
Persoonlijke benadering moet dan ook bij  mensen van dezelfde leef-
tijdscategorie plaatsvinden. Het grote nadeel van een reeds vergrijsd 
koor is dan ook dat deze weinig contacten met de doelgroep veertigers/
vijftigers hebben. 
Het is dan ook zaak de eerste jongeren over de streep te krijgen, die 
dan op hun beurt de volgende moeten zien over te halen. 
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Conclusie: Voor succesvolle ledenwerving is een actieve inzet van alle 
leden noodzakelijk binnen hun werk,familie, kennissen en vriendenkring 
en bij succes de betrokkene overhalen tot werving binnen zijn leeftijds-
groep. 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat het eventueel realiseren van bovenge-
noemde speerpunten voor de komende jaren uitermate ambitieus is , 
waarbij het natuurlijk de vraag is of hiervoor voldoende draagvlak en 
motivatie binnen onze koorfamilie te mobiliseren is. 
 
Ons koor is nog steeds van een hoog niveau en zeer gewaardeerd in de 
omgeving met een uitstekend jaarlijks programma aan uitvoeringen. 
 
De repetities worden goed  bezocht en iedereen beoefent met veel ple-
zier zijn zanghobby. 
 
Het is natuurlijk ook een alternatief , als verjonging niet mogelijk blijkt, 
dat we verder blijven gaan  met de huidige groep incidenteel aangevuld 
met een nieuwe zanger. 
 
We zullen er dan ongetwijfeld in slagen , met veel inzet, het hoge ni-
veau nog jaren vast te houden. 
 
Het is dan onvermijdbaar dat de groep steeds kleiner zal worden en re-
pertoire moet worden aangepast. 
 
Er zal dan een moment , waarschijnlijk binnen tien jaar, komen waarop 
we moeten besluiten het koor op te heffen. Een moment te kiezen als 
nog steeds met respect over het koor gesproken wordt. 
 
In beginsel is er niks mis met een dergelijk scenario , waarbij we nog 
vele jaren samen met de hele koorfamilie een geweldig stuk vrijetijdsbe-
steding hebben en onze zang hobby kunnen uitoefenen. 
 
 
 
Het Bestuur 
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Het Grote Verhaal -   2009  
 
Het is inmiddels 2012, de economische crisis overleefd. De economie 
duurzaam, de pensioenen en de AOW gered. Er is van ontgroening en 
vergrijzing geen probleem gemaakt, maar een uitstekende kans. 
 
Voor het Mannenkoor DSM·SABIC is 2009 een cruciaal jaar geweest. In 
dat jaar heeft het bestuur de stap gezet om samen met de leden een 
mooie en heldere toekomst te bedenken. Het onvergetelijke muzikale 
vuurwerk in Zwiesel gaf die toekomst al een enorme swung. Hier is het 
verhaal dat zij voor de toekomst hebben bedacht. 
 
Stel je eens voor …….. oktober 2012 
 
Het koor speelt inmiddels voor een breed publiek, voor ouderen en jon-
geren, in een straal van 100 kilometer in de Euregio. Ze zingen in Düs-
seldorf, Antwerpen, Wittem, Houthem Sint Gerlach, Luik. 
Het repertoire is gevarieerd en aansprekend. Er worden stukken uit 
musicals gezongen, klassieke muziek, volksliederen en zelfs bewerkin-
gen van Pop en Rock muziek. 
De kwaliteit is van hoog niveau, op alle fronten. Vooral de dynamische 
presentatie spreekt het brede publiek aan. De dynamiek zit in het reper-
toire, maar ook in het gebruik van de nieuwe technieken voor geluid, 
beeld en lichteffecten. Ook werkt het koor meer met frisse en speelse 
attributen ter ondersteuning, bijvoorbeeld de aangepaste kleding bij het 
repertoire. 
En het koor zelf?Die straalt nog steeds enthousiasme uit en professio-
naliteit uit. Ze zijn samen met minimaal 55 zingende leden. Er is een 
goede balans in de partijen. Het koor heeft een duidelijk een verjonging 
gekregen. Zo zijn er enkele jeugdige solisten tussen de 25 en 50 jaar 
bijgekomen, rechtstreeks uit het conservatorium. En er is een jeugdaf-
deling; jonge mannen, die met een eigen dirigent, repetitor en orkest 
een nieuwe dynamiek aan het koor geven. En dat is mooi. Het koor kan 
nu gedurende een optreden variëren in de samenstelling en dus optre-
den. 
De ambitie is hoog. Zij willen elke 3

e
 jaar (om het tweede jaar) 4 tot 6 

grote concerten geven met een geheel nieuw repertoire. En de tussen-
liggende 2 jaren gebruiken voor oefenen en kleinere concerten. Ook 
moet er altijd ruimte zijn voor een beperkt aantal ‘sociale’ concerten in 
en voor de eigen thuisbasis. 
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De locaties passen uiteraard bij het soort concert. Voor de grote con-
certen wordt gebruik gemaakt van locaties op hoog niveau, zoals 
schouwburgen, theaters, kerken en concertzalen of culturele centra in 
grote(re) steden. Wat te denken van het klooster in Wittem, het Park-
stadtheater, of de Rodahal? 
 
Uiteraard is het allemaal niet vanzelf gegaan. Drie jaren, met tegenslag 
en twijfel, maar ook met veel successen en plezier. Wat toen bedacht is, 
is nagenoeg werkelijkheid geworden. 
 
Het begon met 7 oktober 2009, de repetitie net achter de rug. Een koor-
lid dat een presentatie gaf. Zingen kon hij niet, maar wel mooi praten! 
 
Hij legde ons toen 8 projecten voor, die cruciaal zijn gebleken voor suc-
ces: 
 

1. Het eerste project was/is!: 
 
Het vinden van een uitstekende repetitor, die ook als plaatsvervangend 
dirigent kan optreden. 
 
Het profiel is nagenoeg gelijk aan dat van de dirigent. Ten slotte wensen 
we dat hij de dirigent kan vervangen bij bepaalde uitvoeringen. En wij 
kunnen de continuïteit beter waarborgen. 
 
Het definitieve profiel wordt aan het koor voorgelegd. Daarna gaan we 
de markt op. Handig is als wij via het conservatorium iemand kunnen 
krijgen. 
 
De kandidaten worden uitgebreid beoordeeld. Wij willen dat er een uit-
stekende chemie is tussen de repetitor en de vaste dirigent en het koor. 
 
 2. Het tweede project is: 
 
Het uitbreiden van het ledenbestand, met mannen jonger dan 50 jaar. 
We gaan deze mannen opsporen via voormalig jongerenkoren, onze ei-
gen netwerken, internet, zangersbond, advertenties en tijdens onze op-
tredens. Wij gaan dit in ieder geval professioneler aanpakken. 
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 3. Het derde project is: 
 
Een professionelere opvang en begeleiding van nieuwe koorleden. Wat 
we nu eraan doen kan beter. Ieder nieuw lid krijgt een vaste begeleider, 
een stem- en niveautest. We willen ook een muzikale instructie ontwik-
kelen. En voor leden, die dat nodig hebben en willen, een externe oplei-
ding aanbieden in samenwerking met een muziekschool (Swentibold). 
 
Wij werken ook aan een grote fanclub van partners, door informatie te 
geven over aanwezigheid tijdens concerten en andere activiteiten en 
door de oprichting van een damescomité, die aparte activiteiten organi-
seert. 
 
 4. Het vierde project is: 
 
In de regio zijn diverse jongerenkoren of popkoren met behoorlijk wat 
leden. Deze worden begeleid door een combo. Hiermee bereiken ze dat 
de muziek zo authentiek mogelijk wordt nagebootst. Hier is blijkbaar 
animo voor. 
 
W gaan aansluiting zoeken met deze koren of ze ondersteunen of er 
zelf een oprichten. 
 
Wij kunnen dan samen optreden (net zoals bij de harmonie) en laten 
zien dat jong en oud goed samen gaan. Na verloop van tijd groeien w 
naar elkaar toe en nemen we elementen in het repertoire van elkaar 
over. Wellicht worden wij uiteindelijk een grrot koor van jong en oud!. 
 
 5. Het vijfde project: 
 
Is een vaste avond voor de repetities en een eigen lokaal. Het lokaal 
gaat echt als een thuis voelen. Het ligt centraal. Er is horeca en par-
keergelegenheid. Het heeft een goede  akoestiek, voldoende ruimte 
voor het geven van uitvoeringen en het ontvangen van andere koren en 
gezelschappen. Er is ruimte voor opslag van piano, attributen, archief, 
etc. En toch zijn de kosten beheersbaar!. 
 
Met een dergelijk lokaal als thuisbasis, willen wij ook toewerken naar 
een vaste repetitieavond per week, dat in opzet en sfeer uitnodigend is 
voor iedereen. 
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 6. Het zesde project is: 
 
Het vinden van nieuwe locaties, die passen bij onze ambitie en het soort 
concerten dat wij willen geven. 
 
 7. Project nummer 7 is: 
 
Een grote naamsbekendheid. Die krijgen wij in de eerste plaats door on-
ze presentaties op hoog niveau, met een gevarieerd repertoire, voor 
een breed publiek, in de Euregio. Maar er kan meer gebeuren. 
 
Wij willen een goed contact met de media opbouwen ((dag-, weekbla-
den, (streek)radio en TV)), zodat wij liefst gratis of tegen lage kosten re-
clame voor onze activiteiten kunnen maken. 
 
En actief netwerken, bij beslissers, niet alleen bij onze hoofdsponsors, 
ook bij gemeenten, provinciale overheden en andere grote bedrijven of 
koepels. 
 
Ondersteunend daarbij is onze website, die aanspreekt en actueel is en 
dus goed onderhouden wordt. En wat te denken van een echte be-
schermheer (of vrouwe)? 
 
 8. Het achtste project is sluitstuk: 
 
De financiën goed op orde. Dat bereiken wij door de huidige “huis” 
sponsoren actiever bij het “huis”koor te betrekken, door nieuwe grote 
sponsoren en door sponsors, die hun naam verbinden aan een speci-
fiek concert en hun relaties uitnodigen. En door entreegeld te vragen 
voor de (grotere) concerten en de andere concerten/uitvoeringen alleen 
kostendekkend te doen. 
 
Ook aanvragen voor subsidies bij provincie en Euregionale overheden 
is mogelijk, maar alleen voor concerten die lang vooruit zijn gepland. 
 
Wij willen ook de “Vrienden van het koor” verdubbelen naar 120 perso-
nen, door ze zo bij het koor te betrekken, dat het een voorrecht is om bij 
het koor te horen. 
 
“Leden der Mannenkoor DSM·SABIC”, het koorlid dat niet kan zingen 
heeft gesproken. Het is nu oktober 2009. Wat is jullie antwoord? 
 
Leve het Mannenkoor DSM·SABIC. Hoera, Hoera, Hoera! 
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Concert Agenda 2013 
 

 

 

21 april             Concert Lentekriebels 3 in het Parkstadtheater  
    te Heerlen 14.00 uur 
 
  5 mei               Concert Biesenhof te Geleen   
    13.30 u /14.30 u /15.30 u 
 
  2 juni               Marcellinus & Petrusfeesten in Geleen 
 
16 december      4e Kerstconcert voor de ouderen in het  
    Parkstadtheater te Heerlen 14.30 uur 
 
18 december  13e Kerstconcert voor de ouderen in de  
    Hanenhof te Geleen  14.30 uur 
 
22 december  Kerstconcert met Mandoline-Ensemble en Orkest  
    “The Strings” te Stein – Nieuwdorp  15.00 uur 
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Kerst en Nieuw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is zondag 16 december en voor zondagse begrippen vroeg uit de 
veren, want vandaag is de jaarlijkse kerstviering van het koor. We zullen 
eerst de mis opluisteren in de Basiliek te Sittard, met daarna een gezel-
lig samenzijn in het gemeenschapshuis “de Baandert”. Vroeg uit de ve-
ren, want de mis staat op de planning voor 10:30 uur. Het is nog winters 
koud en de dames en heren komen, als schildpadjes met hun hoofden 
ingetrokken tussen de opgestoken jaskragen, ruim op tijd aan bij de ba-
siliek. De ruimte voor het koor op het altaar is niet erg ruim bemeten en 
ondanks dat zangers redelijk dicht op elkaar staan, heeft het geen op-
warmend effect op de inmiddels kleumende lichamen. De omgevings-
temperatuur heeft een dusdanig lage waarde, dat eventuele dove india-
nen, de tekst van de liederen moeiteloos hadden kunnen volgen via de 
condenswolkjes uit de monden van de zangers. Het is desondanks een 
hartverwarmende mis waarbij de, ondanks het vroege uur, toch volle 
kerk van mooie koorzang kon genieten. Zelfs zo mooi dat een toekom-
stig bruidspaar direct contact opnam met het verzoek om hun huwelijks-
mis in maart, in dezelfde locatie, op te luisteren. Na de mis warmlopen 
naar het gemeenschapshuis de Baandert waar de warme koffie al klaar-
stond. De geanimeerde gesprekken met bijbehorend drankje deden de 
vrieskou snel vergeten. Na het lunchbuffet was door de organisatiecom-
missie een gevarieerd middagprogramma opgezet. Het werd geopend 
door het Schiffler Sextet Sittard (vader, moeder en 4 kinderen) allen lid 
van de Philharmonie te Sittard.  
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De bijdrage van Theo Hanssen over het leven van de familie Hermans 
en over Toon met verschillende anekdotes uit leven rond Toons Sittard-
se tijd werd door de toehoorders zeer gewaardeerd en met een nostal-
gische glimlach ontvangen. Toons lied “Hoempa, hoempa, hoempa-
pa” (of de man met de bombardon) vormde de afsluiting van Theo’s 
voordracht waarin hij begeleid werd door Paul Kalkhoven op zijn accor-
deon en door een ruim bemeten, mee neuriënd, gemengd koor. Een 
groepje leerlingen op van de basisschool uit Hoogveld die verschillende 
liedjes ten gehore brachten wist de show te stelen met een aantal voor-
drachten en liedjes in het Limburgs dialect.  
Het “wie ich noch ein jöngske waer” door een manneke, in stijl uitgedost 
en zichzelf begeleidend op gitaar, was de apotheose van een zeer ge-
slaagde kerstviering. Nog even na borrelen, handje / kusje en op naar 
het nieuwe jaar, dat voor het eerst in de koorgeschiedenis nóg een ge-
zellig samenzijn in petto had, “de interne nieuwjaarsreceptie”. 
9 Januari in “de Herbergh” van de Ontmoetingskerk te Geleen, trefpunt 
voor koorleden en partners om elkaar al het goede toe te wensen voor 
2013.  De opkomst was, boven verwachting, zeer goed te noemen en 
hoewel het de eerste keer was, werd het evenement door de aanwezi-
gen direct tot traditie gebombardeerd, met andere woorden een klin-
kend succes dus. Het was vooral dankzij de vrijwilligers-bijdragen dat 
het enthousiasme niet onder stoelen of banken werd gestoken. Men 
werd verwelkomd met een heerlijk drankje en tijdens de bijeenkomst 
werden zelfgebakken Nieuwjaarswafels uitgedeeld. Er liep tevens een 
continue diavoorstelling van alle foto’s, die het afgelopen jaar tijdens de 
verschillende evenementen gemaakt waren. Het is ook gebruikelijk dat 
op nieuwjaarsrecepties even een terugblik wordt geworpen op het voor-
bije jaar, maar waar vooral een visie gericht op de toekomst aan de orde 
dient komen. Bij elke vereniging is natuurlijk de voorzitter de aangewe-
zen persoon om deze taak op zich te nemen. En zoals we van hem ge-
wend zijn wist Wim in duidelijke bewoordingen de zaken aan de orde te 
stellen. Daarbij benadrukte hij dat naast jubelen over alles wat goed en 
mooi was, toch vooral de durf aanwezig moet zijn, om de dingen die niet 
zo goed gegaan zijn bloot te leggen en mee te nemen in de discussie. 
Genoeg te doen dus en bezijden de “hot” agendapunten voor 2013, zo-
als open communiceren, uitbreiding vrienden van het koor, samenwer-
king met andere koren, relatie met de pers, ligt de druk toch vooral op 
nieuwe leden, nieuwe leden en nóg eens nieuwe leden (elders in deze 
uitgave hierover meer). Dit alles gezegd hebbende sloot Wim af met 
een gedicht in het Limburgs dialect over het jaar 2012 (zie pag. 14) en 
wenste, ondanks het geheven wijsvingertje, iedereen toch een gelukkig 
maar vóóral gezond nieuwjaar toe. 
            Fred Wissink 
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Wim’s Nieuwjaarsgedicht: 
 

 Heel effe hubbe veer sjtil gestjtangen 

 Bie 2012 dat van de kalender is gegangen 

 Keeke veer in gedachte ens hael aeve  truk 

 Ut waor ein joar mit zurg en aug gelök 

 Zo heurt ut noew einmaol te gaon 

 Die denger heure in os minsje besjtaon 

 Mer noe zeen veer mit oos gedachten 

 Euver wat veer van 2013 maoge verwachten 

 Belangriek is vrundschap en dat veer in gezondjheid maoge laeve 

 Om os volgend jaor weer de beste wunsje te kenne gaeve 

 

 
 
Erelid Jan Celissen 
 

Benoeming Jan Celissen als erelid met concertje in Sint Odilia Geleen 
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Zonnige zondag in Sweikhuizen.  
 
Eindelijk was die langverwachte mooie zondag daar. 5 mei! 

Terwijl de meeste mensen heerlijk in het zonnetje za-
ten met een verkoelend glaasje, mochten onze man-
nen aantreden in hun keurige zwarte pak. 
De enige die goed participeerde op de warmte was 
Fer Janken die zijn Borsalino had opgezet en zo ge-
vrijwaard bleef 
van een zon-
nesteek. 
Wat een ge-
weldige ambi-

ance daar op de Biesenhof en 
wat een lekker sfeertje hing er! 
Er was een goed doel maar ei-
genlijk was de aanwezigheid 
daar op zich al een heel goede actie. Je kon binnen en buiten zitten, er 
waren gezellige kraampjes met hebbedingen, het zag er allemaal goed 
verzorgd uit , het bier vloeide rijkelijk en voor de dames was er Aperol 
Spritz ( geen reclame maken maar het is een echt modedrankje dus 
goed voor het tijdsbeeld)( kostte wel 2 bonnen maar dan had je ook een 
lekker koud lang drankje) 

Natuurlijk ging het ons om het gezang van 
de mannen en we waren dan ook aange-
naam verrast dat een van de toppers een 
kerstlied bleek te zijn. 
Nu is het in Afrika met Kerstmis waar-
schijnlijk net zo zonnig als op deze mei-
dag in Limburg dus viel het ook totaal niet 
uit de toon en het Zwawili van de meeste 
bezoekers liet vast ook te wensen over 
want ik hoorde er verder niemand over.  

 
Wisten we eigenlijk dat Wim Scheepers 
oud porselein spaart? 
Als een echte kenner de schalen omdraait 
om het merk te zien? 
Waarom Wim het niet kocht weet ik niet. 
Vergeten te vragen. 
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Binnen in de koelte leek het wel 
een filmdecor. 
Daar trof ik een stel heren aan 
die zo weggelopen leken te zijn 
uit de “Godfather” 
Ook daar vergeten te vragen 
waar het gesprek over ging. 
De grote boeken met de geheime 
plannen bleken bij nader inzien 
toch gewoon de partituren. Echte 
consiglieri toch? 
Alweer een illusie armer dus. 

Het draaide natuurlijk toch om de optredens. 
Binnen het zeer gevarieerde programma was er gelukkig genoeg be-
langstelling en waardering. 
 

Gerald Wijnen werkte uitstekend samen met onze dirigent. 
Zo leerden de dames hem nu ook kennen. ( En hij ons.....) 
Akoestisch natuurlijk niet de beste plek om te zingen maar bij het laatste 
optreden ging alles perfect. 
Na afloop kon er nog vlaai voor thuis gekocht worden ( wat veel mensen 
ook deden) en was er nog genoeg zon over voor een mooie avond. 
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Interview met Frits Smeets 15 mei 2013 
 
 
Frits Smeets, 
 
Gedreven, energiek en sportief. 
Dat zijn de eigenschappen die na een gesprek 
met Frits naar boven komen. En dat in alles. 
Samen met Miet die hij al kent vanaf dat zij 14 
jaar is, altijd de schouders eronder gezet. 
Vroeger en nu ,met een dochter en een zoon,  
5 kleinkinderen en een zesde op komst, nog steeds. 
Achter de bas die al sinds zijn 20ste in  het DSM/Sabickoor zijn partij 
zingt (en veel stukken waarschijnlijk van buiten) schuilt een ware dui-
zendpoot. 
Een echte DSM-er! 
46 jaar bij het bedrijf! En altijd weer via opleiding en studie een tree ho-
ger . 
Zelf afgedwongen door vooruit te blijven kijken en te investeren in de 
toekomst. 
Natuurlijk eerst Centraal Lab; de bakermat van het koor tenslotte. 
Direct ook maar bij het koor gegaan. Gezellig met de mannen samen 
naar de middagrepetities (ideetje voor nu weer?). 
Iedereen kende elkaar en een elektricien had het er goed want die kon 
men ieder moment nodig hebben...... 
Mooie tijd maar al snel werd er een opleiding Meet en Regeltechniek 
gevolgd en kwam Frits bij de werkvoorbereiding. 
Dan ook die opleiding maar gedaan aan de MTS, och ja ,dan kan een 
middenmanagementcursus er ook nog bij en via chef werkvoorbereiding 
bij Polychem  en chef facilitaire dienst kan hij terugkijken op een fijne 
carrière. 
En dat doet hij ook.  
Terugkijkend analyseert hij ook de maatregelen die er door de jaren 
heen genomen en weer teruggedraaid zijn. 
En het geeft toch ook een goed gevoel dat je dan alsnog gelijk krijgt. 
Heel herkenbaar voor onze generatie toch? 
Als je het zo leest dan denk je misschien ja mooi, nou en?  
Maar wanneer je dan hoort wat Frits er allemaal naast deed dan  vraag 
je je terecht af of “de jeugd van tegenwoordig “zo beklagenswaardig 
is....... 
Na hun werk en in de weekends hielpen Miet en Frits 3 jaar in Cafetaria 
Zelissen in Munstergeleen ( neef van Miet). 
 



18 

Mannenkoor DSM • SABIC 

Ze zongen ook in het koor van Broek Sittard, volleybalden op verdien-
stelijk niveau, fietsten (niet alleen al die jaren naar het werk maar ook 
wielrennen). 
Later runden ze jaren lang de kantine van Alemania. 

In 1973 bouwden ze onder eigen beheer een geweldig vrijstaand huis 
op een schitterend plekje in Munstergeleen: zo in het dorp en zo in het 
veld. Een moestuin was een “must” en is sindsdien niet meer weg te 
denken geweest (en kost zo te zien ook de nodige uurtjes: EEN 
PLAATJE!). 
Toen het huis af was werd er op Carnavalszaterdag getrouwd (1974) 
waardoor vele trouwdagen verkleed gevierd konden worden. 
Wat het op de 40 ste 
trouwdag zal zijn verklap ik 
niet! 
Dochter Judith ging dwars-
fluit spelen, zoon Luc trom-
pet en de overstap van de 
fanfare naar de “Phil “ in 
Sittard werd gemaakt. 
Miet in het bestuur en Frits 
en Miet weer de horeca 
in . 
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Het zijn dan ook die contacten die Frits goed heeft kunnen gebruiken in 
zijn vele jaren als lid van het bestuur en de organisatiecommissie van 
het DSM·Sabic mannenkoor. 
Denk aan de kerstvieringen die altijd opgeluisterd werden door muzikale 
intermezzo's. 
Zijn horeca-ervaring die het mogelijk maakte dat alles tiptop verzorgd 
werd. 
Ook tijdens de repetitieavonden is hij de betere barman wanneer de 
dorstige kelen snel gesmeerd moeten worden. 
 
In zijn koortijd heeft hij maar 2 dirigenten meegemaakt: Giel Ruyters en 
Wim Scheepers.  
Allebei tof en top!!!!! 
Dat is toch opmerkelijk! Maar twee!  
Een teken van stabiliteit die je ook aan het koor afhoort (vind ik). 
Veel van de stukken die Giel bij het koor heeft geïntroduceerd, staan 
nog steeds op het repertoire. 
Was Giel meer een vaderfiguur (Frits was natuurlijk nog een broekje 
toen hij begon) Wim is wat fanatieker.  
Voor beiden geldt dat de positieve benadering het beste werkt.  

De mooiste herinneringen bewaart Frits aan de concertreizen naar Oos-
tenrijk en Zwitserland. 
Miet en hij  hebben nog steeds contact met leden van die koren. 
Zo'n reis  zou nu niet meer haalbaar zijn helaas. Niet alleen de prijs van 
zo'n uitstap  maar ook de bereidheid/mogelijkheid van de leden om zich 
vrij te maken . 
Op de grote concerten van de laatste jaren (zoals Jubileumconcert, FSI 
lentekriebels,kerstconcerten) is hij ook met recht heel trots. 
Ook het kerstconcert van dit jaar 2013 belooft weer prachtig te worden. 
 
 



20 

Mannenkoor DSM • SABIC 

 

 
Over hoe het verder moet met het koor ? 
10 tot 15 mensen erbij! 
Koorscholing aanbieden, leden zelf mensen laten benaderen …...... en 
anders?   Repertoire aanpassen?  
 
Zou Frits zijn 50 jarig koor jubileum niet meer kunnen vieren omdat het 
koor ter ziele is????? 
Nee toch! 
 
Devies van Frits opvolgen: vooruit kijken! jezelf blijven ontwikkelen, 
handen uit de mouwen steken, ervoor gaan! 
 
  Irene Nagtzaam-Cornet 
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In memoriam Rie Dewaide 
 
Op 21 januari j.l. ontvingen wij het droevige bericht, 
dat Rie Dewaide op 20 januari was overleden. Hoe-
wel we wisten, dat Rie al enige tijd sukkelde met zijn 
gezondheid, kwam dat bericht toch nog onverwacht. 
Zijn suikerziekte had hem in het verleden al vaker in 
de problemen gebracht, zijn engelbewaarder was 
steeds attent, maar nu, na 82 jaar, was het kaarsje 
echt opgebrand. 
Op 25 januari hebben we afscheid genomen van Rie 
in de kerk HH Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen. 
Een van de werken, die we zongen was Frieden, een lied dat hij zelf 
vaak met ons samen had gezongen en dat passend was in deze situa-
tie, waarin Rie op een vredige manier was heengegaan. 
Rie was een muziekkenner en een ervaren (kerk)zanger. Als lid van de 
muziekcommissie, was hij de “linking pin” tussen dirigent en koor. Rie 
maakte vele jaren deel uit van het bestuur, waarin hij gold als de mu-
ziekdeskundige. Ook vervulde hij vele jaren een actieve rol bij de reali-
satie van ons koorblad. Terecht werd Rie benoemd tot Lid van Verdien-
ste. 
De koorleden en in het bijzonder de tweede tenoren zullen Rie missen. 
We wensen de kinderen Lia, Marlies en Yvonne en de overige familiele-
den veel sterkte om dit verlies te verwerken. 
 
Rie,rust zacht! 
 
Bestuur, beschermheer, dirigent, pianiste en leden 
Mannenkoor DSM · SABIC 
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In memoriam Jo Bruls 
 
Op 3 mei j.l. overleed in Meersen Jo Bruls,  
enkele dagen vóór zijn 83-ste verjaardag.  
Jo Bruls was dirigent van ons koor van 1953 tot 1967. 
Jo was vanaf 1946 werkzaam als glasblazer in de 
glasblazerij van het Centraal Laboratorium der 
Staatsmijnen. Hoewel zijn functie in het laboratorium 
steeds belangrijker werd, kreeg zijn liefde voor de 
muziek de overhand.Jo had daarvoor een grote be-
langstelling en behaalde tijdens zijn diensttijd bij de 
Staatsmijnen de akte Algemeen Vormend Muziekon-
derwijs en de diploma’s Koordirectie en Piano-onderwijs. Na vele jaren 
muziekonderwijs te hebben gegeven aan basisscholen en muziekscho-
len in Geleen en Beek, werd hij benoemd tot directeur van de muziek-
school in Beek. 
In 1967 gaf hij het dirigeerstokje van het mannenkoor Centraal Labora-
torium over aan Giel Ruijters. 
Na in de 50-tiger jaren het koor geleid te hebben voor optredens binnen 
het laboratorium, trad het koor in de 60-tiger steeds meer naar buiten. 
Hieronder vielen de opluistering van huwelijksmissen van koorleden, 
zoals in 1962 voor Elly en Piet Hendricks in Blerick, waarbij ook de nu 
nog zingende leden Louis Maessen en Fons Offermans aanwezig wa-
ren. Het koor  had voor deze gelegenheden de meerstemmige à capella 
Mis van da Palestrina ingestudeerd. 
Dankzij Jo Bruls kreeg het koor toen al zijn bekende en gewaardeerde 
koorklank.  In het bidprentje, dat tijdens zijn uitvaart in zijn geboorte-
plaats Schimmert werd uitgereikt staat: ”hij heeft aan de wieg gestaan 
van het bekende koor.” 
We wensen echtgenote Toet en de andere familieleden veel sterkte om 
dit verlies te verwerken.    
 
Jo, rust zacht 
 
Bestuur, beschermheer, dirigent, pianiste en leden 
Mannenkoor DSM · SABIC 
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Het 29 koppen tellende koor tijdens de generale repetitie op het CL voor het koorfestival 
1964. Een jaarlijks door de AVRO georganiseerd concours. 
Onder leiding van Jo Bruls werd een eerste prijs behaald met promotie naar de hoogste af-
deling.  
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In memoriam Pierre Vorachen 
 
Op 20 februari j.l. ontvingen wij het bericht, dat Pier-
re Vorachen was overleden. Een week eerder was 
Pierre nog aanwezig bij de repetitie van ons koor. 
Het bericht kwam dan ook, voor de leden, geheel on-
verwacht. 
Pierre nam als “concertmeester” van ons koor een 
bijzondere plaats in. Altijd heeft hij op de eerste rij 
gestaan. Zijn toneelervaring kwam ook bij ons koor 
vaak goed naar voren, wanneer de situatie dat 
vroeg, zoals bij het Dagboek van een Herdershond. 
Pierre was ruim 42 jaar lid van ons koor. Ook na zijn periode als glas-
blazer in het laboratorium, bleef Pierre het koor trouw. De wekelijkse 
trip van Oirsbeek naar Geleen deed hij met plezier. 
Op zondag 28 april j.l. was de zeswekendienst in de St. Lambertuskerk 
in Oirsbeek. Het grote aantal zangers van ons koor, dat aanwezig was 
bij deze plechtige eucharistieviering, is een bewijs, hoe geliefd Pierre 
was in onze vereniging. 
We zullen Pierre missen, zowel bij de repetities, als bij de uitvoeringen. 
We wensen echtgenote Mien, die bij kooractiviteiten meestal aanwezig 
was, veel sterkte om dit verlies te verwerken en hopen haar in de toe-
komst nog regelmatig te treffen bij optredens van ons koor. 
 
Pierre, rust zacht! 
 
Bestuur, beschermheer, dirigent, pianiste en leden 
Mannenkoor DSM · SABIC 


