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

Met een nazomer gevoel (14
o 
buitentemperatuur januari 2014) begon ik 

met het schrijven van het voorwoord van ons eerste koorblad in 2014. 
In z’n eerste exemplaar ontkom je er niet aan om even terug te blikken 
naar de afsluiting 2013. Een intensieve Decembermaand waarin drie 
heerlijke kerstconcerten met geweldige solisten en 2500 bezoekers die 
hier alleen maar van genoten hebben. 
Na het einde van ons derde concert in Stein was er nog een toegift van 
onze organisatie commissie in de vorm van een voortreffelijk georgani-
seerde kerstviering. 
Tijdens deze viering was er een open DANK je wel aan Monique Offer-
mans die na 31 jaar koorbegeleiding de koorwereld gaat verlaten. 
Eveneens was er een welgemeend DANK woord  en de toekenning 
ERE lid  van ons koor voor onze beschermheer LOEK RADIX die i.v.m. 
het verlaten van zijn dienstverband bij DSM ook afscheid van ons koor 
genomen heeft (lees uitgebreid verslag verder in dit blad). 
Na deze succes volle concerten realiseer ik me dat je zo’n prestaties 
niet neerzet als er geen inzet is van dirigent (dikke pluim) pianist en 
zangers. 
Maar niet alleen een pluim voor het muzikale gedeelte maar ook voor 
allen die door hun inzet het mogelijk hebben gemaakt deze concerten te 
kunnen uitvoeren, waarbij we de partners zeker niet mogen vergeten 
Een bijzonder dank je wel aan onze sponsoren FSI-DSM-SABIC is hier 
bijzonder op z’n plaats. 
Al deze woorden kunnen jullie nog eens uitgebreid lezen op onze Web 
site. 
Kijk ik even vooruit dan staan er weer een paar mooie concerten gepro-
grammeerd en is er bestuurlijk ook nog veel werk aan de winkel, 
Laat ik het samenvatten: We staan voor een nieuw jaar, een nieuw be-
gin met vooral veel muziek en werk erin. 
Met de inzet  van het afgelopen jaar door eenieder zal het dit jaar ook 
weer lukken  
Rest mij alle lezers een sfeervol en gezond 2014 toe wensen waarbij 
mijn gedachte zeker uit gaan naar onze langdurige zieke zangers. 
 

Wim Hendrix  
Voorzitter  
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Van de redactie 
 

De eerste uitgave van het koorblad van 2014 is weer een feit geworden. 
Onze, inmiddels vaste medewerkers, hebben hiervoor weer zorg ge-
dragen. 
Fred  laat de kerstuitvoeringen en vieringen nog eens de revue 
passeren. 
Wim herdenkt Jan Hermes. 
Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van Monique Offer-
mans die sinds 1982 jaren onze koor pianiste is geweest, daarom een 
interview door Irene met Monique en haar terugblik op de vele jaren met 
ons koor. 
Dit jaar stopt Fer Janken met het secretariaat, na 11 jaar hetgeen voor 
de redactie reden is Fer eens in het zonnetje te zetten. 
Ondergetekende doet maar weer eens een poging in het koorblad onze 
leden te motiveren initiatief te nemen om nieuwe leden binnen te halen. 
 
Helaas, ondanks een oproep in het laatste koorblad, geen bijdrage(n) 
ontvangen van een van de andere leden. 
Toch nu ook weer een poging, 2014 wordt wederom een interessant 
koorjaar met ongetwijfeld vele momenten en gebeurtenissen om een 
stukje aan te wagen. 
Dus heren zangers, klim eens in de pen.  
 
 
Veel leesplezier, 
Nico Nagtzaam 
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Zingen in een mannenkoor 
 

In de vorige editie van het koorblad hebben we veel aandacht besteed 
aan het probleem vergrijzing van ons koor en wat  we ons allemaal kun-
nen laten invallen om nieuwe leden te werven. 
Uit ervaringen van andere koren hebben we geleerd dat persoonlijke 
benadering van potentieel nieuwe leden eigenlijk de enige manier is om 
hierin te slagen. 
 
Natuurlijk is het overgrote deel van onze leden op dit moment aan de 
slag gegaan en de verwachtingen voor 2014 zijn dan ook hoog . 
Hoeveel nieuwe leden zullen er dit jaar instromen , 5 ? , 10 ? . 
 
Hieronder een aantal overwegingen en gedachten ter inspiratie om bij 
een persoonlijke benadering het betreffende slachtoffer over te halen 
direct de eerstvolgende repetitie te bezoeken. 
 
Zingen in een mannenkoor. 
 
Van fluiten onder de douche tot het lidmaatschap van een mannenkoor 
is een minder grote stap dan 
je zou denken. 
 
Fluitend naar je werk ( liefst op de fiets natuurlijk ) hoe vanzelfsprekend 
is dat nog ? 
Voor die mannen zijn we snel klaar : Meld je aan ! 
 
Maar wanneer je aangewezen bent op de auto ontbeer je het ontspan-
nen gevoel van een deuntje in je hoofd , een wijsje in je kop , of een 
liedje dat er de eerste uren niet meer uitgaat. 
 
Veel van de leden van een mannenkoor zijn via een persoonlijke bena-
dering lid geworden. 
Samen met een vriend , familielid of collega naar een repetitie. 
Sommigen zijn jong begonnen , velen zijn vaak al 25 of 40 jaar lid. 
Anderen werden op latere leeftijd lid , 50 of 60 jaar is geen uitzondering. 
Ook zangervaring is niet vereist , dat probleem wordt door de vereniging 
via een goede begeleiding en eventueel koorscholing wel opgelost. 
 
Waarom? Waarom is het  , zelfs op latere leeftijd, nog steeds relevant 
om lid te worden van een mannenkoor. 
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Op een wat latere leeftijd zijn de meeste mannen wel een beetje uitge-
raasd in de populaire muziek en het uitgaan staat meestal ook op een 
lager pitje. 
Bovendien is er vaak een gezin met opgroeiende kinderen en de bijbe-
horende drukte. 
Weekends gaan op aan sportevenementen van en met de kinderen. 
Uitgaan met het gezin is bovendien niet alleen een hele onderneming 
maar ook een dure !!! 
Moment voor jezelf dus. 
 
Dit kan via het zaalvoetbalavondje of een tennisclubje maar zeker ook 
via een zangkoor. 
 
Door te zingen kun je alles even loslaten. 
Je hebt geen bal, racket, kwast, club, instrument nodig. 
Je bent je eigen instrument en je kunt het altijd en overal. 
Je kunt je via het geluid dat jezelf produceert uiten zoals je dat zelf wilt. 
 
Je stemmingen, gevoelens vertolken. Je frustraties eruit zingen. 
In je eentje wordt dat al snel meebrullen met de radio maar in een koor 
ga je op in een groep. 
Klinkt het in ieder geval bij de meesten een stuk beter. 
Je hebt steun aan elkaar en je leert van elkaar. 
Betere teambuilding dan een koor is er misschien niet. 
 
Met alleen mannen onder elkaar die ook nog eens optreden in hetzelfde 
pak vallen bovendien alle rangen en standen weg. 
Je hebt een stem. Een belangrijke stem die bijdraagt tot het eindresul-
taat. Voldoening geeft dat dus. 
 
Zo zijn mannenkoren hechte structuren gebleken. 
 
Zo rond de veertig / vijftig ontdek je ook andere muziek die je vroeger 
niet opviel en waar je ook weinig mee had. 
Via een zangkoor leer je die muziek begrijpen en waarderen. 
En ons mannenkoor heeft een zeer gevarieerd repertoire. 
 
Een avond door de week een paar uur met iets totaal anders bezig zijn 
dan je dagelijkse besognes geeft een stuk ontspanning. 
Zingen zou je zelfs kunnen vergelijken met yoga. 
Soms maakt het diepe gevoelens bij je los. 
Het vergt concentratie, oefening, doorzettingsvermogen en wanneer het 
allemaal goed lukt stijg je a.h.w. boven jezelf uit. 
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Zeker wanneer je voor het eerst een concert geeft en al het geleerde op 
zijn plaats valt en je opgaat in het totaal. 
Dan ben je ook meteen verslaafd!! 
 
Je moet jezelf die kans gunnen en in ieder geval het een maand of drie 
“proberen” en een concert meemaken. 
En dat is dan ook het leuke van ons mannenkoor. 
Je hoeft niet te starten bij de F-jes of de 4de klasse. Je gaat meteen 
mee met de eredivisie. 
 
Nico Nagtzaam 
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Twintig-dertien: “HET SLOT”  

In de meeste gevallen worden repetities afgesloten omdat  de uurtjes 
om zijn (“Wiiim!!! . . . . . Het loopt al tegen tienen”). Maar zangers mogen 
zich gelukkig prijzen omdat repetities en de daarmee gepaard gaande 
inspanningen ook vaak uitmonden in voortreffelijke concerten waarbij de 
voldoening des te intenser is als de toehoorders hun enthousiasme, in 
de vorm van een daverend applaus, laten weerklinken. 
 
De koorvakantie van zomer 2013 is voorbij en het nazomert in Neder-
land. Het loopt tegen acht uur ’s avonds en op het terrasje van ’t Volks-
hoes staat “23 

0
C“ op de thermometer, maar binnen rieselt reeds leise 

der Schnee want Mannenkoor DSM Sabic is gestart met voorbereidin-
gen voor de kerstperiode.  Dit jaar is gekozen voor een ontspannen 
aanpak, geen extra stress voor herfstconcerten, maar alle energie rich-
ten op de eindejaarsconcerten. Dit maakt het mogelijk om het oude 
kerstrepertoire eens stevig op de schop te nemen en er een flinke dosis 
verversingsmateriaal aan toe te voegen. Een bijna volledig nieuw reper-
toire moet er in december op het programma staan. 
Dus  zingen we vanaf augustus in koor: “Weihnachten kommt bald”. En 
het is inderdaad snel gegaan want met maar liefst tien nieuwe werken in 
de map is er eigenlijk geen sprake van relaxen en lummelen, maar ge-
concentreerd aan de bak en dat maakt dat de repetities werkelijk om-
vliegen. 
 
Er stonden het koor drie uitvoeringen te wachten in december, in Heer-
len, Geleen en Stein. De concerten in Heerlen en Geleen zijn eigen 
kerstconcerten in samenwerking met het FSI met gelijke programmering 
en in Stein zijn we op bezoek bij het mandoline orkest “the Strings” om 
een bijdrage te leveren aan hun kerstconcert. Maandag 16 december 
staat Heerlen op de rol, 18 december Geleen en 22 december Stein, 
met aansluitend de kerstviering van het Mannenkoor DSM Sabic. 
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Wat eigenlijk nooit een punt van discussie was, kwam dit jaar heel dui-
delijk bovendrijven, namelijk: “Gelijke programmering betekent niet 
automatisch gelijke concerten”.  Maar weinigen waren in de gelegen-
heid alle concerten te bezoeken, maar diegenen hebben wel drie volle-
dig verschillende concerten mogen ervaren, mede en vooral door de an-
dere wisselwerking tussen uitvoerenden en toehoorders in verschillende 
entourages. In Heerlen, in een zaal waar de aankleding nu niet direct 
een warme kerstsfeer uitstraalde, was het een uitbundig concert omdat 
ook de samenstelling van het publiek hieraan debet was en waar ook de 
dirigent spontaan anticipeerde op reacties uit de zaal en het “Wie sjoen 
os Limburg is” zonder schromen in het kerstrepertoire werd opgenomen 
(niets is onmogelijk). Dan een heel andere zaal “de Hanenhof” waar de 
kerstsfeer duidelijk meer aanwezig was en hetzelfde programma een 
meer huiselijke uitstraling kreeg. En tenslotte Stein in de kerk, hetgeen 
een meer ingetogen presentatie betekende, die nog eens  extra werd 
onderstreept door de tokkelende geluiden van de mandolines en gitaren 
van het orkest en ensemble The Strings. 
 
Het waren alle drie heerlijke concerten en de bezoekers zullen geen 
moment spijt hebben gehad van hun bezoek, dat ook direct bleek uit het 
applaus en de leuke reacties, zowel mondeling als achteraf via de multi-
media. 
 
Zoals gezegd was de programmering in Heerlen en Geleen hetzelfde en 
zorgde, benevens het koor, de andere medewerkers zoals “Vocal 
Chord” (vocaal kwartet) en de trompettiste Louise van den Brandt voor 
heerlijke muzikale middagen in de sfeer van het kerstfeest. Het komt 
wel vaker voor dat een “mistery guest” op de bühne verschijnt, maar de-
ze keer was het wel een heel bijzondere, namelijk de elfjarige klein-
dochter van de voorzitter Myrthe Hendrix, die als meisjessopraan on-
middellijk de harten van de toeschouwers wist te stelen. 
 
In Stein was het de tenor Andrea Poddighe die met zijn warme stemge-
luid samen met koor en mandolineorkest de juiste sfeer wist op te roe-
pen. 
Voor het koor zat er nog een leuke toegift aan vast, want de koorleden 
met hun partners werden nog vergast op een voortreffelijk georgani-
seerde kerstviering met drankje, etentje en vrolijke entertainment. De 
vrolijke noot werd verzorgd door “Proeme Poasje”, een zangduo dat met 
hun eigen  (Limburgse) teksten, op bekende melodieën, alle aanwezi-
gen als meezingers wist te activeren. 
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Tevens werd deze viering te baat genomen om afscheid te nemen van 
zowel Monique Offermans (onze vaste pianiste in de afgelopen bijna 30 
jaren) als onze beschermheer Loek Radix, die door zijn vertrek bij DSM 
zijn beschermheerschap wenste te beëindigen. 
 
Het was ondanks de relaxte voorbereiding een intensieve december-
maand, maar ik denk dat er niemand is, die niet met voldoening terug-
kijkt op deze periode. Dus een fantastische stimulans om er weer lekker 
tegenaan te gaan in 2014. Als het ons lukt om in 3 middagen zo’n 2500 
mensen een heerlijke middag te bezorgen, moeten we ons dan niet in-
zetten om dat ook wat vaker gedurende de loop van het jaar te realise-
ren? 
 
Fred 
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Concert Agenda 2014 
 

 

 

23 maart           Opluisteren H.Mis in  St. Pancratiuskerk  

    Munstergeleen  10.00 uur 
 
 

27 april             Lentekriebels 4 in het Parkstadtheater  

    te Heerlen  14.00 uur 
 
 

31 mei           Gezamenlijk concert in het openluchttheater  

    te Valkenburg samen met mannenkoor  
    Mignon, mannenkoor St. Caecilia Sweykhuizen en
    Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek 
 
 

19 oktober  Concert Wijnandsrade 

 
 

15 December 5e Kerstconcert voor de ouderen in het  

    Parkstadtheater te Heerlen 14.30 uur 
 
 

17 December 14e Kerstconcert voor de ouderen in de  

    Hanenhof te Geleen  14.30 uur 
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Interview met Monique Offermans 

 
Maandagmorgen 16 december had ik afgesproken bij Monique. 
Een datum om niet meer te vergeten want 4 km te hard op de Heeren-
weg leverde een bon van 33 euro op. 
Terwijl menige huisvrouw absoluut niet op bezoek zit te wachten na het 
weekend, ontvangt Monique me precies zoals wij haar kennen: 
Tot in de puntjes verzorgd, smaakvol gekleed en heel vriendelijk. 
De zwarte piano glanzend in de moderne woning. 
Al een half jaar weg bij het mannenkoor DSM·SABIC maar niet uit het 
hart. 

De kerstconcerten nu zonder haar...........Natuurlijk gaat dat ook even 
door haar hoofd maar het is goed zo. 
Monique heeft een nieuwe keuze gemaakt en daar gaat ze nu volledig 
voor. 
Zes jaar geleden leerde ze haar huidige man  Jo Slomp kennen toen 
ze met het Rumpens mannenkoor mee op concertreis ging naar Gera. 
als invalster voor Gerald Wijnen.....(Bedankt Gerald !!!!) 
“saai” in hun bus? Toen chauffeur Jo dat hoorde, liet hij dat niet op zich 
zitten en verraste het gezelschap op een stuk muziek op de piano die 
daar stond. Een gesprek was geboren want Jo speelde niet alleen 
Oostenrijkse muziek maar ook Chopin en bleek aan het conservatori-
um elektronisch orgel te hebben gestudeerd en al snel bleek dat er wel 
meer gemeenschappelijke onderwerpen waren om over te praten. 
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Pas een jaar later kwamen ze elkaar  toevallig tegen in Heerlen. 
De kennismaking werd voortgezet en ook muzikaal ontdekten ze nieu-
we mogelijkheden. 
Het samen musiceren werd professioneel als achtergrondduo: Callore. 
Enfin, Jo volgde  de officiële  opleiding bij Florian Michlbauer in Oosten-
rijk en na het binnenhalen van de licentie kon met een eigen school 
worden gestart. 
Harmonikaschool Parkstad. 
Aanvankelijk hield  Jo zijn werk bij Veolia maar inmiddels gaat het zo 
goed dat hij nu 2 dagen voor zichzelf werkt.  
En de leerlingen komen van heinde en ver. Het instrument wordt mede 
door de Oktoberfeesten steeds populairder. 
Het concert dat ze georganiseerd hebben met medewerking van Florian 
en Daniel Michlbauer was een groot succes. 
 
Voor Monique ook een hele omschakeling. 
Monique heeft haar werk als pianiste en is lerares piano. 
Begeleiden van uitvoeringen werd echt te veel. 
De stukken moeten natuurlijk eerst grondig ingestudeerd worden en 
voor repetities en uitvoeringen moet dan vaak het eigen programma 
worden omgegooid. 
Dat werd steeds moeilijker. Zeker voor een perfectioniste als Monique. 
De opstart en organisatie en nu de Harmonikaschool zo goed loopt veel 
tijd  in administratie enz. en daarnaast haar pianoleerlingen. 
Nieuwe uitdagingen die ook veel tijd kosten. 
 
Pianoschool Parkstad is het logische vervolg. 
Monique is aangesloten bij het E.P.T.A een organisatie die  is opgericht 
voor zelfstandige pianoleraren. 
De European Piano Teacher Association heeft kwaliteitseisen opgesteld 
en hanteert ook een systeem van 6 graden. Vanuit het hoofdbestuur in 
Amsterdam worden op verschillende locaties ( o.a.Hoensbroek en 
Maastricht) examens afgenomen in de vorm van een concertje met jury 
en kan ook een diploma worden behaald. 
Vanuit een klassieke aanpak benadert Monique haar leerlingen en zoekt 
muziek die aansluit bij hun smaak en belevingswereld. 
En hoe oud die leerlingen zijn? 
Nou dat varieert van 6 jaar tot in de 80. 
Nooit te oud dus. 
En zitten er ook wonderkinderen tussen? 
Ja, af en toe zijn er kinderen die verbazend snel gaan. Vaak komen die 
dan ook uit muzikale families maar dat zal ons koorleden niet verbazen. 
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Dat is de Monique van nu. 
Een gedreven persoonlijkheid die vol enthousiasme verteld. 
Ook over haar dochter van 27 en zoon van 25. 
Wisten wij dat? 
Op de meesten van ons kwam Monique altijd zo bescheiden ja mis-
schien wel stil over...... 
Van het meisje dat door “Dagboek van een herdershond” kennis maakte 
met het mannenkoor naar de vrouw van nu ….31 jaar. 
 
Via Gerald Wijnen een klasgenoot op het conservatorium ging Monique 
voorspelen bij St.Dyonisius in Schinnen waar ze een pianist nodig had-
den. 
Bij Giel Ruyters thuis. Het bestuur en Giel namen haar aan. 
Giel kende haar wel van de muziekschool in Hoensbroek waar hij in de 
jury zat bij de graadexamens. 
Na een paar weken zei Giel: 
“Kind wil je ook bij het mannenkoor DSM begeleiden” 
Toen nog tussen de middag op dinsdag en eens in de veertien dagen 
op woensdagavond. 
Het paste prima in haar programma en op het fietsje ging ze naar 
Schinnen  vanwaar ze dan met Giel meereed naar DSM. 
Eten bij Giel en Tity, een beetje als hun muzikale dochter. 
Zo is het jarenlang gegaan. 
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Met beide koren heeft ze ook mooie concerten gegeven maar Monique 
valt nu eenmaal meer voor de warme mannenkoor klank. 
De komst van Wim veranderde natuurlijk het een en ander. 
Maar ook met Wim kon zij zich altijd goed vinden in de muziekkeuze. 
 
Hoe de positie van begeleider is?  
Monique ziet het vooral als een dienende rol. 
Een hele mooie taak ook om samen met de de dirigent naar een goed 
resultaat toe te werken. 
Dan is het voor een koor ook gemakkelijker. 
De toeschouwers zien en horen een totaal. Dat moet er soepel en van-
zelfsprekend uitzien en klinken. 
Weten die veel wat  een werk er aan vooraf is gegaan??? 
Dan is het goed. 
 
Zowel bij Giel als bij Wim heeft ze hele fijne concerten mogen beleven 
met een mooi en gevarieerd repertoire. 
Recente hoogtepunten? Natuurlijk het concert met Krayenhof. 
 
De toekomst? 
Ja, de vergrijzing maar er kan nog steeds veel met dit koor. 
Misschien wat versterken. 
Samen met andere koren projecten is een idee maar zomaar samen-
voegen.... Ieder koor heeft toch een eigen klank, dat laat zich niet zo-
maar mengen. 
Als koor je waardigheid behouden dat is wel heel belangrijk. 
 
Voor Monique: Een mooie tijd gehad. Veel van geleerd en ook HOE een 
mannenkoor moet en kan klinken. 
Nou heren van DSM·SABIC. Dat is  toch een compliment om U tegen te 
zeggen. 
 
Bedankt Monique voor je geweldige inzet al die jaren. 
 
 
 
januari 2014 Irene Nagtzaam-Cornet 
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Afscheid Monique Offermans 
 
Links: Mevr. Ruijters. Rechts: Wim Hendrix (voorzitter) 
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Interview Fer Janken 

 
Zeg :Lentekriebels en dan denk je aan???? 
Zeg: Kerstconcerten en dan denk je aan???? 
Precies aan Fer Janken. 
Pas 12 jaar bij het koor ( grapje; maar tussen al die jubileumtijgers is dat 
natuurlijk nog helemaal niks) 
Maar wel al 11 jaar als secretaris. Kijk dat is andere muziek. 
En met dit secretariaat gaat Fer nu stoppen. 
Hij draagt het gedetailleerd en tot in de puntjes verzorgd over aan Fred 
Wissink. Jaarverslagen, overzicht van de gezongen stukken voor Buma 
Stemra, contacten met de KNZV enz. 
 
Om daar nu het fijne van te weten , leek het mij het beste om eens even 
langs  te  gaan bij Fer. 
Jet was er ook en had heerlijke abrikozenflappen gebakken en al gauw 
kwam er een wat zeg ik kwamen er bijna twee aapjes uit de mouw. 
In verband met de kleinkindjes zullen opa en oma toch wat meer tijd 
gaan investeren in het zien opgroeien van hun oogappeltjes. 
En in het Limburgse is 11 jaar een heel mooi rond getal. 
Bovendien heeft Fer nog wel meer hobby's dan alleen het mannenkoor 
DSM·SABIC. 
 
Hoe is Fer bij het mannenkoor gekomen? 
Via Wim Hendriks. Die bleef maar lobbyen, vragen, zaniken, zeuren tot-
dat Fer geen nee meer kon zeggen. 
En het klikte. 
Met de andere koorleden, met de repertoire-keuze, met de dirigent. 
Het secretariaat kwam dus al vrij snel op zijn pad. Of Wim hem met 
voorbedachte rade daarom bij het koor heeft gevraagd vermeldt de his-
torie niet maar  we zouden er niet van opkijken. 
Fers koorleven is niet over een leien dakje gegaan. 
Twee keer is hij ernstig ziek geweest. De datum 31 maart 2006 komt er 
dan ook spontaan uit. 
Na een zware operatie gaat het gelukkig goed. Een corset herinnert 
hem er echter voortdurend aan dat gezondheid het hoogste goed is. 
Goed passen op je lichaam, acht slaan op veranderingen, meteen naar 
de dokter bij vreemde symptomen. 
Beter een keer te vroeg dan een keer te laat. 
 
Fer zingt al vanaf zijn jeugd. Lid van het Klokkenkoor in Valkenburg 
o.l.v.Jan Huppertz (de man is nu 92 dus wat dat betreft 
een goed voorbeeld) 
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Al 14 jaar in Oirsbeek in het kerkkoor van de St. Lambertuskerk. 
De gouden Gregoriuspenning voor 50 jaar  koorzang is hem dus ook al 
opgespeld. 
Ook dit koor is natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe leden. 
Zo heeft Jeu Reinders Fer overgehaald om daar lid te worden. Op zijn 
beurt sleepte Fer Jeu dan weer mee naar het mannenkoor DSM/Sabic. 
Jeu en Fer rijden al jaren om beurten  Ze pikten dan altijd  Pierre Vora-
chen + op. 
Altijd een de Bob. Wel zo gezellig om nog een afzakkertje te kunnen 
drinken na de repetitie. 
Fer heeft echt wat over voor het koor. 
Een extra repetitie? Invallen in een ander koor voor het een of andere 
project?Geen probleem. Ook al kost dat dan een avond in de week ex-
tra.Bv met Rumpens Mannenkoor en Roermonds Mannenkoor. Het le-
verde hem niet alleen mooie concerten en zelfs reizen op maar hij heeft 
er ook vrienden aan over gehouden. 
 
Buiten het secretariaat bij  “ons” zangkoor is Fer ook secretaris van de 
V G S E ( Vereniging Gepensioneerden Sabic Europe) 
Een jonge vereniging opgericht op initiatief van de gepensioneerden 
zelf . 
Niet alleen belangrijk voor de sociale contacten onderling maar vooral 
ook i.v.m de contacten met Sabic Europe zelf en het Pensioenfonds. 
 
Het Kerkkoor Oirsbeek is natuurlijk ook belangrijk. 
Ook daar heeft Fer lang in het bestuur gezeten. 
Hij zingt er ook de begrafenismissen. 
 
Nu moet er meer gekozen worden voor de andere hobby's : wandelen , 
zwemmen en fietsen b.v. Ook het bridgen pakt Fer weer op. 
 
Het initiatief van het KBO en Wellfare Oirsbeek om in de Schepenbank 
activiteiten te ondernemen draagt zijn warme belangstelling. 

 
Iedere donderdagmorgen om 10.15 is het daar verzamelen voor een 
wandeling in de omgeving van Oirsbeek. 
 
Sinds april 2013 iedere week door weer en wind met altijd een harde 
kern. Iedereen kan aanhaken ( U ook !!!!) om anderhalf uur flink door te 
stappen en daarna in de Schepenbank een kop soep   en/of een heerlijk 
broodje  te eten. 
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De hele donderdag is het eetcafé trouwens geopend ook voor de 
langskomende fietsers en wandelaars. Een aanrader! 
Jet werkt er als vrijwilligster. 
( Deze donderdag dus niet omdat zij gezellig meewandelde) 
 
Dus zijn Nico en ik afgelopen donderdag mee gegaan ook om een paar 
aardige foto's te kunnen maken van Fer. 
En hij had niet te veel gezegd. 
Onderweg wel steeds even praatjes met allerlei mensen die we pas-
seerden en automobilisten die hun raampje opendraaiden om even iets 
te zeggen want Fer kent iedereen maar het moest door. De pas zat er 
goed in dus zo'n verplichte pauze was soms best even fijn. 
Het was heerlijk zowel de wandeling als de maaltijd en de koffie.  
( schappelijke prijzen!) 
Op ma,di,do,vrijdag is er ook een eettafel ingericht voor alleenstaande 
ouderen uit de omgeving. 
Een professionele kok kookt en de vrijwilligers verzorgen  de bediening  
in een gezellige sfeer. 
De toekomst voor ons koor? 
De onvermijdelijke vraag die ik steeds weer stel. 
Fer geeft aan dat je dit koor dat als bedrijfskoor is begonnen met leden 
die vanuit een grote straal naar Geleen komen,  niet kunt vergelijken 
met een stadskoor zoals Venlona b.v. 
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Ledenwerving is moeilijk, Alle koren hengelen in dezelfde vijver. 
Fusie? Dat lost op termijn de vergrijzing ook niet op. 
Gedacht wordt nu aan het benaderen van mensen bij Chemelot. 
Het praten over je werk of het ophalen van herinneringen aan het ar-
beidzaam leven is  de gemeenschappelijke noemer en dat schept ook 
een band toch? 
En inpraten hè op potentiële leden. Blijven hameren , blijven drammen , 
niet loslaten! 
Zo is Fer er ook bij gekomen. 
Fer blijft natuurlijk zingen en ook in het bestuur zal hij goed zichtbaar 
zijn en onzichtbaar bij de grote organisatie van de kerstconcerten.( denk 
aan de kaarten , ???????STICHTING GEHANDICAPTEN???????
…...................de Zonnebloem, het KBO enz.) 
Door zijn grote netwerk moet hij dat ook zeker blijven doen. Het blijft 
toch lobbyen. Je nek uitsteken, contacten warm houden, subsidies bin-
nenhalen en veilig stellen. 
 
Lentekriebels beleeft zijn eerste lustrum 
( thema Amerika!) en de Kerstconcerten 
gaan hun derde lustrum tegemoet. 
Vanuit de Hanenhof begonnen , nu ook in 
Heerlen en wie weet ? Met zoveel aanvra-
gen nog ruimte, zin, plaats en geld voor 
een derde concert in b.v Sittard? Vragen 
waar Fer ook druk mee bezig is. 
Hoogtepunten bij Mannenkoor 
DSM·SABIC? 
Ja, het kan ook niet missen : het concert 
met Krayenhof natuurlijk ,en  de concertreis 
naar Zwiesel. En verder iedere andere uit-
voering want daar doe je het tenslotte ook 
voor. 
 
Fer bedankt voor al je werk als secretaris 
en nog heel veel jaren in goed gezondheid 
temidden van het koor. 
 
Januari 2014  Irene Nagtzaam-Cornet 
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In memoriam Jan Hermens 

 
Hoewel we wisten dat zijn gezondheid niet meer 
was zoals het zou moeten zijn was de verslagen-
heid groot binnen ons koor toen het overlijden be-
richt ons bereikte. 
Na zijn 42 jarig dienstverband als chef technische 
dienst kregen zijn hobby”s Lezen, Fietsen, wande-
len en natuurlijk zingen ineens meer ruimte.Hiervan 
maakte enige koorleden in 2001 gebruik en haalde 
Jan over om lid te worden van ons koor.Na een kor-
te aanloop periode voelde hij zich thuis en genoot 
hij van repetities en optredens. 
Hij was niet alleen bij ons koor actief maar ook bij het kerkelijk zang-
koor van  de  St. Pancratius parochie in Munstergeleen, waarbij het 
zingen van het gregoriaans voor hem een bijzonder genot was 
Wij hebben Jan HERMENS leren kennen als een aimabel en vriende-
lijke man met een eigen menig positief kritisch altijd opbouwend en 
steeds behulpzaam.hij was een perfectionist thuis, op zijn werk maar 
zeker ook als zanger.Het feit dat Jan en Koor succes vol konden sa-
menwerken is zeker te verklaren door boven genoemde kenmerken. 
We wensen Echtgenote SETTY veel sterkte om dit verlies te verwer-
ken en hopen haar in de toekomst regelmatig te treffen bij activiteiten 
van ons koor. 
 
Jan rust zacht 
 
Bestuur,dirigent, pianist[e] en leden 
Mannenkoor DSM·SABIC 

 
 


