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1 Inleiding 
 
Dit jaarverslag omvat het hele jaar 2003, een jaar met veel up's en down's voor ons koor. Up's bestaande uit 
de vele concerten die ons koor in het afgelopen jaar gegeven heeft en de down's bestaande uit het 
opluisteren van de herdenkingsdienst op 24 april 2003. Namens het gehele bestuur wil ik u hartelijk danken 
voor uw inzet in het afgelopen verenigingsjaar. 
 
2 Bestuursactiviteiten 
 
2.1 Bestuursvergaderingen 
 
In het afgelopen verenigingsjaar werden 10 formele bestuursvergaderingen gehouden in 't Volkshoes. 
Gedurende deze vergaderingen is vooral gesproken over een juiste afbakening van de TBV's (taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden) van alle bestuursleden en commissies. Verder heeft het bestuur 
een aanzet gegeven om te komen tot een Beleidsplan voor de komende jaren en is er uitvoerig aandacht 
besteed aan de uitbreiding van activiteiten. Daarnaast hebben er vele informele (bestuurs) vergaderingen 
plaatsgevonden na de woensdagavondrepetities. Verder heeft er overleg plaatsgevonden ten huize van de 
dirigent over het te voeren muzikaal beleid in 2003. 
 
Voor sommige activiteiten is in het afgelopen jaar vele keren een beroep gedaan op de leden om mee te 
helpen bij de organisatie van activiteiten. Hierdoor is de betrokkenheid van de leden vergroot. 
 
2.2 Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) 

 
2.2.1 Jaarvergadering 
 
Op 19 februari 2003 werd in 't Volkshoes van Lindenheuvel de 52-ste jaarvergadering van ons koor 
gehouden. Op deze jaarvergadering werd afscheid genomen van onze voorzitter Piet Dorsers en van ons 
bestuurslid Rie Dewaide. Frank Kroese, plaatsvervangend voorzitter, ging in zijn toespraak in op de vele 
verdiensten van beide personen voor ons koor. Later in de vergadering deed Wim Hendrix, na zijn installatie 
als nieuwe voorzitter, het nog eens dunnetjes over. Jacques Pasmans had te kennen gegeven dat hij, 
wegens drukke werkzaamheden, niet in staat was om goed te kunnen functioneren als secretaris. Hij bleef 
wel aan als gewoon bestuurslid. Dientengevolge moest het bestuur omkijken naar 2 nieuwe bestuursleden. 
In de persoon van Rinus Gruijters en Fer Janken werd de aanvulling gevonden. 
 
Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 
 
Voorzitter     Wim Hendrix       
Secretaris     Fer Janken       
Penningmeester / 2e voorzitter   Frank Kroese      
2e Secretaris     Jacq Pasmans    
Alg. Zaken: 
Acquisitie / Organisatie / Externe contacten Pierre Storcken   
Ledencommissie    Frits Smeets 
Technische Commissie    Rinus Gruijters 
 
2.2.2 Najaarsvergadering 
 
Op 1 oktober werd het 2e gedeelte van onze koorrepetitie gebruikt als Najaarsledenvergadering. Het doel 
van deze Najaarsvergadering was het informeren van de leden over de op handen zijnde activiteiten van ons 
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koor, de invulling en het functioneren van de verschillende Commissies in de toekomst en de leden de 
gelegenheid te geven om vragen te stellen. 
 
2.3 Representatieve vertegenwoordiging van vereniging bij recepties / huldigingen / 

begrafenissen e.d. 
 
Ons koor was door een afvaardiging van het bestuur aanwezig op de Receptie van Beeker Koorzang en 
Brass Band Limburg. Verder zijn er felicitaties gestuurd naar andere verenigingen die ook een jubilea 
hadden, maar waar we als koorvereniging iets verder vanaf staan. Daarnaast zijn er ook schriftelijke 
felicitaties en condoleances verstuurd en werden begrafenissen bijgewoond.  
 
2.4 KNZV Gewest Limburg / KNZV- Limburg Regio Swentibolt  
 
Een delegatie van het bestuur was het afgelopen jaar aanwezig op de Jaarvergadering van het KNZV Gewest 
Limburg op 12 april 2003 alsmede op de Najaarsvergadering van KNZV-Limburg op 29 november 2003  
(Oprichtingsvergadering van KNZV-Limburg). Ook was een delegatie van het bestuur op 26 maart 2003  
aanwezig op de vergadering KNZV Regio Swentibolt, waarbij het mannenkoor Si-Tard als gastheer optrad. 
Besproken werd o.a. het Beleidsplan Mannenkoor St. Cecilia Sweikhuizen. Op 3 september 2003 waren een 
3-tal bestuursleden aanwezig bij het Regio overleg dat dit keer georganiseerd werd door het Gulicks 
Mannenkoor. Tijdens deze bijeenkomst werd het Beleidsplan van Mignon besproken. Afgesproken is ook dat 
de Activiteitenkalenders van de verschillende deelnemende verenigingen worden samengevat in een Koor-
kalender voor de Regio Swentibolt. Op 21 januari 2004 zal ons koor optreden als gastheer. 
 
2.5 Ledenmutaties 
 
In het afgelopen jaar is ons actieve ledenbestand met 1 afgenomen; Thei Habets, Jacq Meertens en Gerard 
Tummers hebben ons koor verlaten terwijl Jan Hermens en Dick Schoot zich aangemeld hebben als lid van 
ons koor. Op 31 december 2003 telde ons koor 61 zangers, inclusief 4 slapende/inactieve leden. 
Onderverdeeld over de verschillende partijen ziet het beeld er als volgt uit: 
 
Tenor 1  15 (1) 
Tenor 2  13 (2) 
Bariton  14 
Bas  19 (1) 
Totaal  61 
 
2.6 Koorblad, mededelingenbladen en website 
 
In het afgelopen verenigingsjaar is er één koorblad uitgegeven dat gewijd was aan:  
- Het afscheid van Piet Dorssers als voorzitter en Rie Dewaide als bestuurslid 
- Nieuwe leden 
- Herdenkingsbijeenkomst 
- Onvergetelijke concert op een schijfje 
- Portret van een zanger 
- Ongelukszanger 
- Weekendreisje 22 t/m 24 augustus 
De redactie van het koorblad is in handen van Math Boesten, Rie Dewaide en Piet Hendricks. 
 
Afgelopen jaar zijn 8 mededelingenbladen gemaakt waarin de leden op de hoogte werden gebracht van alle 
relevante informatie. 
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Het bestuur heeft aan Math Boesten de opdracht gegeven om een eigen domeinnaam aan te vragen 
waardoor de herkenbaarheid van ons koor op het World Wide Web een stuk verbeterde. Het adres is: 
www.mannenkoordsm.nl. Tevens is de informatie met betrekking tot ons koor herzien en is het aantal te 
beluisteren liederen uitgebreid. Na iedere bestuursvergadering wordt de activiteitenlijst bijgewerkt.  
 
 

3 Verenigingsactiviteiten 
 
3.1 Herdenkingsbijeenkomst op 24 april 2003 
 
Op 1 april werden wij tijdens onze middagrepetitie opgeschrikt door een knal. In de namiddag werd het ons 
duidelijk dat er een ongeluk had plaatsgevonden in de Melaf II waarbij 3 doden waren te betreuren. Op 24 
april luisterden wij de herdenkingsbijeenkomst op in loods 111-04. Wij brachten de volgende liederen ten 
gehore: 
Vaanachnu in een arrangement van A.G. Veldman, Frieden van G.H. Fischer en Otsje Natsj. 
 
3.2 Galaconcert in het Asta Cultuurcentrum te Beek op 10 mei 2003 
 
Op 10 mei nam ons koor deel aan een galaconcert in het Asta Cultuurcentrum in Beek, dat georganiseerd 
werd door de Koninklijke Fanfare uit Puth. De verdere deelnemers waren Brass Band Limburg en het Trio 
St. Petersburg Rusland. Op het laatste moment heeft het St. Petersburg Trio verstek laten gaan zonder 
opgaaf van reden. Ons repertoire bestond uit:  
Coro di cavalieri en Secondo Coro di Cavalieri uit Oberto, Graceful and easy, My Eveline, Sentimental 
journey, Gospeltrain, Ehrsame Burger der Stadt uit Boccaccio en als toegift het Fassbinderlied uit Boccaccio 
met als solist onze dirigent Wim Schepers. Samen met de Koninklijke Fanfare zongen we nog Exodus en het 
Jägerchor uit Der Freischutz. 
 
3.3 Opname LOS op 5 juni 2003 in de hal van Research 
 
De opname door de LOS was eerst gepland op 24 april 2003, maar dit moest wegens de 
herdenkingsbijeenkomst verzet worden naar een andere datum. Onder begeleiding van Luc Karsten als 
vervanger van Monique Offermans aan de piano brachten wij hetzelfde programma ten gehore als in Beek 
met uitzondering van Exodus en het Jägerchor uit Der Freischutz. De door de LOS gemaakte opname 
werden aan het koor ter beschikking gesteld voor promotiedoel-einden. Op 18 juni vonden in de studio van 
de LOS interviews plaats met Piet Dorssers, oud-voorzitter, Wim Hendrix, voorzitter, en Sjra Notten, 
woonachtig in Elsloo, gemeente Stein, Tussen deze interviews werden de opnames van ons koor vertoond. 
 
3.4 Aperitiefconcert te Maaseik op 29 juni 2003 
 
Bij de planning van de datum van dit Aperitiefconcert is blijkbaar geen rekening gehouden met het feit dat op 
dezelfde datum in Maaseik de jaarlijkse Europese Keramiekmarkt plaatsvindt. Desondanks was de 
belangstelling voor dit concert groot. Het grote probleem voor onze leden was echter het vinden van een 
parkeerplaats. Iedereen was echter op tijd om in te zingen. Het concert vond plaats in de knusse Ursulazaal 
van de Muziekacademie nabij de markt van Maaseik. Voor de pauze werd afwisselend opgetreden door het 
koor Laete Cantamus en het Pharaldis ensemble en na de pauze was het de beurt aan ons koor. Wegens 
het warme weer bestond er even onduidelijkheid of we met de colbertjes aan of uit zouden zingen. Er werd 
besloten om toch maar met de colbertjes aan te zingen omdat verschillende heren van ons koor dan hun 
bretels van hun broeken moesten afdoen wat tot grote problemen zouden lijden. We voerden hetzelfde 
programma uit als bij de opname van de LOS op 5 juni in de hal van de Aula van Research aangevuld met 
het Ave Maria van L. Janácek. Deze keer werden we weer begeleid door Monique Offermans aan de piano. 
Wegens het enorme succes werd het Fassbinderlied 2 maal gezongen. Na afloop van het concert sprak de 
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dirigent van Laete Cantamus van een promotie van de mannenkoorzang. Hij spoorde ons koor aan om deel 
te nemen aan een concours in Vlaanderen om te laten zien hoe mannenkoorzang ook kan zijn. Ook bestaan 
er plannen voor een verdere samenwerking met Laete Cantamus. 
Op de eerstvolgende repetitie na dit concert sprak onze dirigent zijn waardering uit over de uitvoering en 
over de aanwezigheid van zoveel leden zowel bij dit concert als 's middags op de CD opname. De voorzitter 
sloot zich aan bij de woorden van Wim Schepers. Vervolgens overhandigde Wim Hendrix nog een fles wijn 
aan Frits Smeets, onze Lotto organisator, omdat hij op 27 juni in de VUT is gegaan.  
 
 
3.5 Kerst CD van Brass Band Limburg 
 
Na het Galaconcert in het Asta Cultuurcentrum te Beek werden de contacten met Brass Band Limburg 
steviger aangehaald wat resulteerde in de uitnodiging van Brass Band Limburg om mee te werken aan  
hun Kerst CD. Deze opname vond plaats op 29 juni om 15.00 uur in het Asta Cultuurcentrum in Beek. 
Ondanks het feit dat ons koor 's morgens een uitvoering had gegeven in Maaseik was de opkomst van de 
leden groot. We zongen samen met Angelina Ruzzafante en nog een soliste het Pie Jesu van Andrew Lloyd-
Weber en Stille Nacht. 
 
3.6 Wijnfeest te Osann-Monzel van 22 – 24 augustus 2003 
 
Onder een stralende hemel vertrok ons koor op vrijdag 22 augustus om precies 9.00 uur richting Osann-
Monzel, waar we om ± 12.00 uur verwacht werden op het Weingut Ernst Landsman, onze gastheer, in 
Monzel. Na het ontvangst met een glas wijn werd er aansluitend de broodmaaltijd genuttigd. Om ± 14.00 uur 
vertrok het gezelschap richting Bernkastel alwaar op eigen gelegenheid de stad bezocht kon worden. 
Omstreeks 17.00 uur ging het weer retour naar Osann-Monzel voor de inkwartiering in de diverse pensions 
die allemaal op loopafstand te bereiken waren. Voor diegenen die slecht ter been waren was vervoer 
gezorgd. Tussen 19.30 - 20.00 uur was het verzamelen geblazen voor het avondeten bij Weingut Landsman 
en voor een Weinprobe. Zaterdag 23 augustus ging het om 9.00 uur richting de Vulkaaneifel  onder leiding 
van ervaren gidsen. Om ± 13.30 uur werd in Meerfeld in Hotel - Restaurant Zur Post de lunch gebruikt. 
Daarna ging het weer richting Osann-Monzel om de voorbereidingen te treffen voor het opluisteren van de 
H. Mis in Maring om 17.45 uur. Het uit te voeren programma in de kerk moest worden aangepast vanwege 
de staat van het orgel. Uiteindelijk werd het volgende programma uitgevoerd: 
 
Vaânachnu, Kodoch, Signore delle cime, Yimloch, Heilig, Heilig (Schubert), Otsje Nasj, Ave Maria (Kodaly) 
en tenslotte nogmaals Vaânachnu. 
 
Na de mis werd op het pleintje vóór de kerk nog enkele stukken uitgevoerd, zoals: 
 
Gegroet, gegroet mijn Limburg, Quattro cavai en Graceful and easy  
 
Het toegestroomde publiek kon er maar niet genoeg van krijgen maar Wim Schepers was niet te  
vermurwen. Als de mensen meer liederen wilde horen dan moesten ze maar 's avonds in Monzel komen  
luisteren. Daar werd, met Monique Offermans aan de piano, het volgende programma uitgevoerd: 
 
Coro di cavalieri uit "Oberto", Jägerchor uit "der Freischütz", Graceful and easy, My Evaline, Sentimental 
journey, Gospeltrain, Ehrsame Bürger uit "Boccaccio" en tenslotte het Fassbinderlied uit "Boccaccio" (solist 
Wim Schepers en Frits Smeets). 
 
Aan de aanwezige officiële personen, de burgemeester en de Wijnkoningin, werd een relatiegeschenk 
overhandigd beschikbaar gesteld door onze oud-beschermheer Jan Zuidam. Na deze uitvoering werd, door 
sommige leden, tot in de kleine uurtjes genoten van de voortreffelijke wijnen. Zondag 24 augustus was het 
om 11.00 uur verzamelen geblazen bij Weingut Landsman voor het Frühschoppen bij het Gemeentehuis. 
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Om 13.30 uur volgde de lunch waarna tot 16.00 uur de gelegenheid was om nog even de benen te strekken. 
Hierna volgde het afscheid van de gastheer en gastvrouw bij het Weingut Landsman onder het genot van 
"Kaffe und Kuchen". Wim Hendrix bedankte op zijn eigen wijze de gastheer en gastvrouw voor de 
voortreffelijke verzorging en organisatie van deze reis onder overhandiging van de meegebrachte 
relatiegeschenken. Het dankwoord van Wim werd door ons koor onderstreept door nog enkele liederen ten 
gehore te brengen. Een speciaal woord van dank ging uit naar Pierre Storcken voor al zijn inspanningen. 
Om 17.00 uur vertrok het hele gezelschap weer richting de Drie Kruiken. Terugkijkend mag geconcludeerd 
worden dat zo'n ongedwongen reisje voor herhaling vatbaar is. Het bevordert de sfeer binnen onze 
koorfamilie. 
 
 
3.7 Limburgs Koor Festival op 21 september 2003 te Weert 
 
Met een bus vol zangers en aanhang alsmede een aantal volgauto's gingen we vol goed moed naar Weert 
voor onze deelname aan het Limburgs Koor Festival. Na het inzingen in een zaal van de Muziekschool waar 
de laatste puntjes op de i werden gezet moest ons koor tot 22.05 uur wachten eer we als laatste van de 
deelnemende koren konden optreden. Als verplicht werk zongen we a capella Ave Maria van L. Janácek en 
als vrije werken uit "Quatre petites prieres de Saint Francois d'Assise van Fr. Poulenc: Nr. 2 - "Tout Puissant 
tres saint, tres haut et souverain Dieu" en Nr. 3 - "Seigneur, je vous en prie",  "Der Gondelfahrer" van F. 
Schubert en uit "Part songs for Men's voices", opus 45: "Yea, cast me from heights of the mountains" van 
Edward Elgar. Ondanks dat het bij "Der Gondelfahrer" niet alles gesmeerd liep behaalde ons koor met 356 
punten een 2e prijs. Op de dinsdagmiddagrepetitie daaropvolgend werd door  Wim Hendrix en Wim 
Schepers ruim aandacht aan onze uitvoering besteedt. Wim Hendrix feliciteerde het koor met het behaalde 
resultaat. Hij had 's avonds na thuiskomst enkele kriebeltjes op papier gezet. Hij concludeerde dat ons koor 
een gemiddelde van 7,21 punten had gekregen van de juryleden en dat zijn moeder daar vroeger heel 
tevreden mee zou zijn geweest als hij met die punten thuiskwam. Kijkende naar de inspanningen van de 
laatste repetitie, de huwelijksmis op vrijdag en het inzingen voor de uitvoering zag hij dat alles niet voor niets 
was geweest. De uitspraken van de verschillende juryleden logen er niet om: "Mooi koor, zeer verzorgd, 
goed gemusiceerd, koor met vele mogelijkheden". Piet Dorssers gaf, na Wim Hendrix, zijn visie op het 
verslag van het Festival in de krant. Hij zei dat hij na het horen van het juryrapport er een kater van had 
overgehouden. Hij vond dat ons koor het nadeel had dat wij moesten optreden na 2 jonge koren. Appels en 
peren kun je niet met elkaar vergelijken, vond hij. Ons koor moet sociaal op dezelfde voet blijven doorgaan. 
Wim Schepers feliciteerde ook het koor en hij zei dat de jury stevig gejureerd had. Als je de beoordeling van 
alle aanwezige mannenkoren vergeleek hadden wij zeer goed gescoord. Hij zei dat de jury in een uitvoering 
naar uiterste zoekt op het gebied van piano's en fortes. Het probleem van ons koor zit hem in het op toon 
blijven en de interactie tussen koor en publiek. Het bestuur zal haar beleid voor de toekomst moeten 
afstemmen met de mogelijkheden van het koor. 
 
3.8 Overige uitvoeringen en concerten 
 
3.8.1 Opluisteren huwelijksmis op 19 september 2003 
Op 19 september 2003 luisterde het koor in Sweikhuizen de huwelijksmis op van de dochter van Wim 
Nusser. Tijdens deze huwelijksmis zong ons koor een 9-tal liederen en na afloop viel ons een luid applaus 
van het bruidspaar en de overige aanwezigen ten deel. 
 
3.8.2 Dag van de Ouderen op 1 oktober 2003 
Door de Stichting Dag van de Ouderen Sittard-Geleen-Born werd ons koor gevraagd om op de Dag van de 
Ouderen op 1 oktober 2003 een aantal liederen ten gehore te brengen in de Stadsschouwburg in Sittard.  
 
3.8.3 Zeswekendienst van Mevr. Driessen-Vergoossen 
Op zondag 12 oktober luisterde ons koor de zeswekendienst op van Mevr. Driessen-Vergoossen in de kerk 
te Ohé en Laak. Ons koor zong een 8-tal liederen. 
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3.8.4 Najaarswandeling op 26 oktober 2003 
Op zondag 26 oktober had weer de traditionele Najaarswandeling plaats georganiseerd in samenwerking 
met ODS. Deze keer werd gestart bij de verbouwde steenfabriek Plinthos in Daniken. Om 13.15 uur gingen 
60 wandelaars, waaronder onze oud-dirigent Giel Ruijters en ons oud-lid Ben Schmitz, van ons koor op pad 
om 7 resp. 14 km af te leggen. Op het rustpunt in Café "Oud Limburg" in Puth werden we getrakteerd op 
koffie en vla en op het eindpunt in de steenfabriek Plinthos op soep en nog een consump-tie aangeboden 
door het FSI. De niet-wandelaars voegden zich om 15.00 uur bij ons om mee te genieten van de bekende 
gezellige sfeer in ons koor. 
 
 
 
 
3.8.5 Opluisteren H. Mis te Oirsbeek op 16 november 2003 
Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan (in de huidige vorm) van de St. Lambertuskerk te Oirsbeek  
luisterde ons koor op 16 november de H. Mis op om 11.00 uur met een 8-tal liederen. 
 
3.8.6 Opluisteren Barbara viering 
Op uitnodiging van het Barbaracomité verzorgden ons koor op 4 december in de kerk van O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand in Lindenheuvel de H. Mis op ter ere van de H. Barbara. Na afloop van de H. Mis werd 
een bezoek gebracht in het Barbaramonument in het Mauritspark waar Gegroet, Gegroet Mijn Limburg en 
Glück auf ten uitvoer werden gebracht. 
 
3.9 Jubilarissen 
 
J.G.M. Cellissen 50 jaar 
E.J.M. Stroeks  50 jaar 
P.A.M. de Groen 25 jaar 
A. van Hardeveld 25 jaar 
J.M. Leistra  25 jaar 
 
3.10 Kerstconcerten 
 
3.10.1 Kerstconcert in de hal van DSM Research op 16 december 2003 (12.15 uur) 
 
Na een aantal maanden intensieve repetities voor de verschillende Kerstconcerten was het eindelijk zover 
om de ingestudeerde Nederlandse en buitenlandse kerstliederen ten gehore te brengen voor het talrijk 
aanwezige publiek in de hal van DSM Research. De fluitiste Nicole Heijnen verleende medewerking aan dit 
Kerstconcert waarbij ze zowel voor de begeleiding van verschillende kerstliederen zorgde als ook optrad als 
soliste. Het Kerstconcert begon met Transeamus en Narodil se Kristus pan, gevolgd door een solo van de 
fluitiste Nicole Heijnen. Daarna kwamen achtereenvolgens aan de beurt: Christus is Geboren, Kerstlied uit 
de Perigord en de Kerstaubade m.m.w. de fluitiste. Als intermezzo volgde een fluitsolo met daarna een 
Tsjechisch kerstlied en het Nigeriaanse kerstlied Bethelehemu. Dit kerstlied werd instrumentaal ondersteund 
door een drietal jonge percusionisten van het Graaf Huyn College. De uitvoering van dit kerstlied werd door 
het enthousiaste publiek beloond met een luid applaus. Hierna lieten Monique en Wim een staaltje van hun 
kunnen horen in een quatre-main stuk van Kodofsky. Het Kerstconcert werd besloten met het traditionele 
Stille Nacht, Heilige Nacht en We wish You a Merry Christmas. Alle solisten werden door de directie van 
DSM Research beloond met een mooi boeket en de zangers met een fles wijn. Na afloop was er voor 
eenieder kerstbrood, koffie, thee of chocolademelk. 
  
3.10.2 Kerstconcert in het bedrijfsrestaurant Mauritspark op 18 december 2003  (12.15 uur) 
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In afwijking van voorgaande jaren werd het kerstconcert in het bedrijfsrestaurant van het Mauritspark een 
dag opgeschoven omdat we voor het kerstconcert voor de senioren, zieken en gehandicapten van de 
Gemeente Sittard-Geleen Born moesten uitwijken naar het Graaf Huyn College (de Hanenhof was niet meer 
ter beschikking wegens herbouw). Voor het begin van het Kerstconcert werd aan de heren Wagemans, 
Koks, Gotjé en Renneberg onze CD overhandigd. Het uitgevoerde programma was identiek aan het 
programma van het Kerstconcert op DSM Research met uitzondering van een 2-tal kerstliederen die uit het 
programma geschrapt waren wegens de lengte van het Kerstconcert.. 
 
3.10.3 Kerstconcert in het Graaf Huyn College op 18 december 2003 (15.30 uur) 
 
Aan dit Kerstconcert werkte naast ons eigen koor ook het Mandolineorkest The Strings en het schoolorkest 
van het Graaf Huyn College mee. Voor de pauze waren The Strings en het schoolorkest aan de beurt en na 
de pauze trad ons koor op m.m.w. van The Strings en de percusionisten van het Graaf Huyn College. Voor 
het schoolorkest was het hun eerste officiële optreden. De aula van het Graaf Huyn College was goed bezet  
 
met bewoners van de bejaardentehuizen uit Geleen en mensen van de Zonnebloem. Helaas kwam door de 
slechte akoestiek de uitgevoerde werken van ons koor niet tot hun recht, ook al zei de directeur van het 
Graaf Huyn College dat het voor herhaling vatbaar was. Als dank werd onze CD aan de beide conciërges en 
aan de directeur overhandigd. 
 
3.10.4 Kerstviering voor onze hele koorfamilie in Mariarade op 21 december 2003 
 
We begonnen deze dag met het opluisteren van de H. Mis om 10.30 uur die, naast ons koor, vocaal werd 
verzorgd door Ben Kerkhof aan het orgel en de sopraan Angelina Ruzzafante. Zij nam een 2-tal solo's voor 
haar rekening, te weten Maria's Wiegenlied en het Ave Maria van Bach/Gounod. Verder ondersteunde zij het 
koor tijdens het zingen van Stille Nacht, Heilige Nacht. Na het verlaten van de kerk werden we opgewacht 
door het Jeugdorkest van de Fanfare uit Enighausen die kerstliederen ten gehore bracht. In het 
Gemeenschapshuis, dat prachtig was versierd, volgde dan de rest van het programma. Nadat alle 
jubilarissen, vergezeld door hun familieleden, onze koorleden en gasten met hun echtgenotes gezeten 
waren werd begonnen met een kop koffie of thee; ondertussen voerden het Jeugdorkest nog enkele 
kerstliederen op. Het wachten was op de heer Janssen, de voorzitter van KNZV-Limburg die de jubilarissen 
zou huldigen. Om 13.00 uur nam Wim Hendrix het woord. Na zijn inleiding begon hij met de huldiging van de 
2 gouden jubilarissen, te weten Jan Cellissen en Ed Stroeks. Als eerste was Jan Cellissen aan de beurt. In 
zijn toespraak liet Wim de levensloop van Jan bij DSM en bij ons koor de revue passeren. Als dank voor zijn 
inzet voor ons koor en voor zijn optreden als solist overhandigde hij Jan een oorkonde namens ons koor en 
een kleine attentie alsmede een boeket bloemen aan zijn vrouw. Nu was het de beurt aan de heer Janssen 
die namens de KNZV Jan bedankt voor zijn inzet en hem namens de KNZV de oorkonde en de gouden 
speld overhandigde die hem door zijn vrouw werd opgespeld. Daarna was de volgende jubilaris aan de beurt 
om gehuldigd te worden, n.l. Ed Stroeks die, ondanks zijn gezondheid, niet verstek had laten gaan. In de 
toespraak liet Wim ook de levensloop van Ed bij DSM en bij ons koor de revue passeren. Hij kon Ed 
mededelen dat in een buitengewone vergadering besloten was om Ed te benoemen tot Erelid van ons koor 
en hij liet dit vergezeld gaan van de daarbij behorende oorkonde alsmede van een kleine attentie alsmede 
een boeket bloemen voor zijn vrouw. Nu was het de beurt aan de heer Janssen die namens de KNZV Ed 
bedankte voor zijn inzet en hem namens de KNZV de oorkonde en de gouden speld overhandigde die hem 
door zijn vrouw werd opgespeld. Hierna volgde een goed verzorgde brunch. Onder het eten werden wij 
vergast op een optreden van de heer Leinders uit Puth die ons in het dialect een "Kerstverhaal" voorlas. 
Onder luid applaus en fles wijn werd de heer Leinders bedankt voor zijn optreden. Omdat Wim Schepers 
elders nog verplichtingen had werd hij voor zijn inzet in het afgelopen jaar door Wim bedankt en hij liet dit 
vergezeld gaan van een fles wijn en een boeket bloemen voor zijn vrouw. Na de brunch volgde de huldiging 
van de 25 jarige jubilarissen, te weten Piet de Groen, André van Hardeveld en Jan Leistra. In zijn toespraak 
liet Wim de verdiensten van de jubilarissen voor ons koor de revue passeren, waarbij hij de inzet van Piet 
voor de Technische Commissie en Jan voor de Muziekcommissie onder de aandacht van de aanwezigen 
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bracht. Als dank voor hun inzet overhandigde hij hen de oorkonde en een kleine attentie namens ons koor 
en een boeket bloemen voor hun respectievelijke echtgenotes. De heer Schäfer nam de huldiging namens 
de KNZV voor zijn rekening. Ook hij dankte de jubilarissen voor hun inzet en overhandigde namens de 
KNZV de oorkonde en de zilveren speld overhandigde die hen door hun vrouwen werden opgespeld. Tiny 
Leistra nam vervolgens het woord en dankte in een gedicht het koor. Er was nog een jubilaris die nergens 
van af wist. Monique Offermans was 20 jaar, achteraf bleek 21 jaar, aan ons koor verbonden als pianiste. 
Ook zij werd door Wim in het zonnetje gezet. Als dank voor haar inzet kreeg zij een beeldje overhandigd en 
een oorkonde alsmede een boeket bloemen en de toezegging dat zij in het komend jaar bij een uitvoering 
als soliste mag optreden. Na afloop van de huldiging bedankte Wim nog de heer Hardeveld Junior en zijn 
staf voor de voortreffelijke verzorging. Het liep al tegen zessen toen de laatste mensen het 
Gemeenschapshuis verlieten. 
 
4 Overige 
 
Op 15 april vond de uitreiking plaats van de CD die opgenomen was tijdens het Galaconcert in de Hanenhof. 
Wim Hendrix overhandigde de eerste CD aan Wim Schepers en aan Pierre Storcken. Daarna werd aan de 
aanwezige leden de CD uitgereikt. De niet aanwezige leden kregen de CD in de dagen daarna. Ook aan de 
 
zieken werd de CD overhandigd vergezeld van een attentie namens het koor. De oud-beschermheren 
kregen de CD toegestuurd of persoonlijk overhandigd. Op een later tijdstip werd de CD tijdens een 
aangenaam onderhoud uitgereikt aan de sponsoren t.w. SABIC en DSM Limburg/ Chemelot.  
Ook van onze deelname aan het Galaconcert in het Asta Cultuurcentrum in Beek werd door Brass  
Band Limburg een CD opname gemaakt. 
 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 10 maart 2004, 
 
 
 
 
 
 
 
W. Hendrix          F. Kroese                             F. Janken 
Voorzitter                     Penningmeester                        Secretaris 


