
   

  
 
 
 

 Jaarverslag 2004 

 
 

JVS 2004,  pagina 1 van 16 
  

 
 
 

Jaarverslag 2004 
 
 

Mannenkoor DSM Research 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgemaakt door F. Janken, secretaris. 



   

  
 
 
 

 Jaarverslag 2004 

 
 

JVS 2004,  pagina 2 van 16 
  

  
Inhoudsopgave van het jaarverslag 2004: 

1 INLEIDING ................................................................................................................................................. 3 

2 BESTUURSACTIVITEITEN ....................................................................................................................... 3 
2.1 BESTUURSVERGADERINGEN ................................................................................................................................ 3 
2.2 ALGEMENE LEDENVERGADERING (JAARVERGADERING) .................................................................................. 3 

2.2.1 Jaarvergadering ........................................................................................................................................... 3 
2.2.2 Najaarsvergadering ..................................................................................................................................... 3 

2.3 REPRESENTATIEVE VERTEGENWOORDIGING VAN VERENIGING BIJ RECEPTIES / HULDIGINGEN /  
 BEGRAFENISSEN E.D. ............................................................................................................................................ 4 
2.4 KNZV-LIMBURG / KNZV- LIMBURG REGIO SWENTIBOLT ............................................................................. 4 
2.5 LEDENMUTATIES ................................................................................................................................................. 4 
2.6 KOORBLAD, MEDEDELINGENBLADEN EN WEBSITE ............................................................................................ 4 

3 VERENIGINGSACTIVITEITEN .................................................................................................................. 5 
3.1 NIEUWJAARSCONCERT GEMEENTE SITTARD-GELEEN OP 2 JANUARI 2004 IN DE STADSSCHOUWBURG TE  

SITTARD ............................................................................................................................................................... 5 
3.2 PLUUSJ KONZÈR 2004 OP 4 JANUARI 2004 IN DE ORANJERIE TE ROERMOND .................................................. 5 
3.3 VOORJAARSCONCERT GEMENGD KOOR ZANGLUST OP 15 MEI 2004 IN HET HUBERTUSHUIS IN OUD- 

GELEEN ................................................................................................................................................................ 5 
3.4 OPLUISTERING H. MIS T.G.V. HET 130 JARIG JUBILEUM VAN DE KONINKLIJKE FANFARE IN PUTH OP 27 
 JUNI 2004 .............................................................................................................................................................. 6 
3.5 JUBILEUMCONCERT GEMENGD ZANGKOOR ST. CAECILIA, LINDENHEUVEL IN DE ONTMOETINGSKERK TE 
 GELEEN OP 19 SEPTEMBER 2004 ......................................................................................................................... 6 
3.6 OVERIGE UITVOERINGEN EN CONCERTEN .......................................................................................................... 6 

3.6.1 Opluisteren Nieuwjaarsbijeenkomst op Research op 5 januari 2004 ....................................................... 6 
3.6.2 Opluisteren afscheid Erelid D. Venderbos op 29 januari 2004 ................................................................. 6 
3.6.3 Jaardienst vader Peter Schröeder ............................................................................................................... 6 
3.6.4 Opluisteren 25 Jarig dienstjubileum van onze beschermheer Emmo Meijer ........................................... 6 
3.6.5 Zeswekendienst van ons Erelid Jan Jacobs, oud-lid en oud-archivaris van ons koor ............................. 7 
3.6.6 Voorjaarswandeltocht in Ohé en Laak op 23 mei 2004 ............................................................................. 7 
3.6.7 Opluisteren Familiedag DSM Hoofdkantoor op 19 juni 2005 .................................................................. 7 
3.6.8 Opluisteren 1e Lustrum Wijngenootschap “Notre Reine” te Windraak op 25 juli 2004 .......................... 7 
3.6.9 Begrafenis van Lei Cremers, ons Lid van Verdienste ................................................................................ 7 
3.6.10 Familiedag Mannenkoor DSM Research op 29 augustus 2004 ................................................................ 8 
3.6.11 Opluisteren middag van de Zonnebloem, Regio Westelijke Mijnstreek in de Stadsschouwburg op 13 
 oktober 2004 ................................................................................................................................................. 8 
3.6.12 Opluisteren Open Dag Chemie op 23 oktober 2004 ................................................................................... 9 

3.7 JUBILARISSEN ...................................................................................................................................................... 9 
3.8 KERSTCONCERTEN .............................................................................................................................................. 9 

3.8.1 Kerstconcert samen met het Vrouwenkoor Canto con Fuoco in de Ontmoetingskerk te Geleen op 12 
 december 2004 ............................................................................................................................................. 9 
3.8.2 Kerstviering voor onze hele koorfamilie in Kerensheide (Stein) op 19 december 2004 ......................... 10 
3.8.3 Kerstconcert in de hal van DSM Research op 21 december 2004 (12.15 uur) ....................................... 11 
3.8.4 Kerstconcert in het bedrijfsrestaurant Mauritspark op 22 december 2004  (12.15 uur) ........................ 11 
3.8.5 Kerstconcert voor Ouderen in de Ontmoetingskerk in Geleen op 22 december 2004 (15.00 uur) ........ 11 

4 OVERIGE ................................................................................................................................................. 11 

5 BIJLAGE  OVERZICHT UITGEVOERDE STUKKEN ............................................................................. 13 



   

  
 
 
 

 Jaarverslag 2004 

 
 

JVS 2004,  pagina 3 van 16 
  

   
 
1 Inleiding 
 
Dit jaarverslag omvat het hele jaar 2004, een jaar waarin ons Erelid Jan Jacobs en ons Lid van Verdienste 
Lei Cremers ons ontvielen. In ons Koorblad is van beide leden een In Memoriam gepubliceerd. 
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. In een 
extra vergadering heeft het bestuur zich gebogen over het Beleidsplan voor de komende jaren. Dit 
Beleidsplan werd tijdens de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Doordat 
de verschillende Commissies formeel nog niet gestart waren heeft het bestuur veel tijd gestoken in de 
uitbreiding van activiteiten. Daarnaast hebben er vele informele (bestuurs) vergaderingen plaatsgevonden na 
de woensdagavondrepetities.  
 
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 10 maart 2004 werd in 't Volkshoes van Lindenheuvel de 53-ste jaarvergadering van ons koor gehouden.  
 
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: 
Public Relations / Gastvrouw   Monique Vinken-Donko 
Acquisitie / Organisatie / Externe contacten Pierre Storcken   
Ledencommissie    Frits Smeets 
Technische Commissie    Rinus Gruijters 
 
2.2.2 Najaarsvergadering 
 
Het 2e gedeelte van de repetitie op woensdag 10 november 2004 werd besteed aan onze Najaars-
vergadering. Na de opening door onze voorzitter ging deze in op de activiteiten in de rest van het jaar en de 
geplande activiteiten in 2005. Daarna werd door Jacq Pasmans, ondersteund door Frank Kroese, aan de 
hand van sheets de te ondernemen acties n.a.v. het geaccordeerde Beleidsplan besproken waarbij de 
nadruk kwam te liggen bij het activeren van de Commissies. De door de verschillende leden gestelde 
kritische vragen over het gepresenteerde werden deskundig door de twee presentatoren of door de 
voorzitter beantwoord. Na de vergadering gingen de leden van de verschillende Commissies al aan het 
werk. Op de komende jaarvergadering zullen de eerste resultaten van het functioneren van de verschillende 
Commissies door henzelf gepresenteerd worden. 
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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 het 75 jarig bestaan van 
de kerk in Lindenheuvel. 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-Limburg / KNZV- Limburg Regio Swentibolt  
 
Een delegatie van het bestuur was het afgelopen jaar aanwezig op de Voorjaars- en Herfstvergadering van 
KNZV-Limburg op 3 april resp. 13 november 2004. Tijdens de Herfstvergadering is uitvoerig aandacht 
besteed aan de meningsverschillen tussen het KNZV en KNZV-Limburg. Ons koor was op 21 januari 2004 
gastheer voor de vergadering KNZV Regio Swentibolt. Besproken werd o.a. het draaiboek voor het 
organiseren van activiteiten in binnen- en buitenland, fiscaal-juridische aspecten. Op 9 juni 2004 was de 
Beeker Liedertafel gastheer en op 20 oktober organiseerde Si-Tard het Regio overleg.  
 
2.5 Ledenmutaties 
 
In het afgelopen jaar is ons actieve ledenbestand met 2 af- en 2 toegenomen; Math Boesten.heeft ons koor 
verlaten en Lei Cremers is overleden terwijl Pol Beaulen en Pierre Gelissen zich aangemeld hebben als lid 
van ons koor als resp. 1e tenor resp. 2e tenor. Op 31 december 2004 telde ons koor 58 zangers. 
Onderverdeeld naar de verschillende partijen ziet het beeld er als volgt uit: 
 

  
 

Aantal zangers per per 01/ Aantal zangers per 01/01 
Gemiddelde leeftijd per 
01/01 

Zangpartij 2004 2005 2004 2005 

Tenor 1 14 15 65,2 64,8 
Tenor 2 11 11 62,8 65,1 
Bariton 14 14 61,2 62,2 
Bas 19 18 62,7 63,4 
Totaal koor 58 58 63,0 63,8 
 
 
2.6 Koorblad, mededelingenbladen en website 
 
In het afgelopen verenigingsjaar zijn er drie koorbladen uitgegeven die gewijd waren aan:  
- De Moezeltrip in “Fotovlucht” 
- Concertreis RMK 21 naar Malta 
- Korenfestival in Weert 
- Jubilarissen 
- In memoriam Jan Jacobs en Lei Cremers 
- Afscheid van Dick Venderbos 
- Dienstjubileum Emmo Meijer 
- Familiedag 
- Portret van Frits(ke) Smeets 
- Oet de kop…. 
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De redactie van het koorblad is in handen van Rie Dewaide en Piet Hendricks. 
 
Afgelopen jaar zijn 6 mededelingenbladen gemaakt waarin de leden op de hoogte werden gebracht van alle 
 
relevante informatie.  
Na iedere bestuursvergadering wordt de activiteitenlijst bijgewerkt en doorgegeven aan onze webmaster, 
aan KNZV-Limburg en aan Regio Swentibolt voor de gezamenlijke Activiteitenkalender.  
 
 

3 Verenigingsactiviteiten 
 
3.1 Nieuwjaarsconcert Gemeente Sittard-Geleen op 2 januari 2004 in de Stadsschouwburg 

te Sittard 
 
Ons koor had samen met Symphonic Impuls op 11 januari 2004 een Nieuwjaarsconcert gepland in de 
Stadsschouwburg te Sittard. Door informele gesprekken met leden van het gemeentebestuur werden deze 
enthousiast gemaakt om de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sittard-Geleen te combineren met ons 
Nieuwjaarsconcert. Alleen vond de gemeente de datum verkeerd. Na wat heen en weer vergaderd te 
hebben konden we het eens worden over 2 januari 2004 om 15.15 uur. Omdat Symphonic Impuls voor haar 
Pluusj Konzèr op 4 januari reeds het Koninklijk Roermonds Mannenkoor gevraagd had werd besloten om 
zowel in Sittard als in Roermond met zijn drieën op te treden aangevuld met 2 solisten van Schinderhannes 
en in Sittard als extra solist Richard Meijer. In Sittard was een hoofdrol weggelegd voor de twee koren en 
een bijrol voor Symphonic Impuls. Omdat ons koor medeorganisator was, stonden wij direct achter het 
orkest en achter ons het  Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Het programma bestond dan ook voor het 
grootste deel uit koorwerken, zowel klassiek als ook licht repertoir.  
 
Doordat de gemeente Sittard-Geleen te laat aan de voorbereiding van dit Nieuwjaarsconcert begonnen was, 
waren wij genoodzaakt voor een halfvolle (of halflege) zaal te zingen. De aanwezige genodigden alsmede 
onze aanhang heeft echt genoten van ons optreden en van de solisten, waarbij Wim Schepers en Richard 
Meijer in het Ständchen de dirigent van Symphonic Impuls, Roger Niese aan de “brook” gingen. 
 
3.2 Pluusj Konzèr 2004 op 4 januari 2004 in de Oranjerie te Roermond 
 
De organisatie van het Pluusj Konzèr was in handen van Symphonic Impuls. Het optreden vond plaats in de 
foyer (“Salle de Fête”) van het Theaterhotel De Oranjerie. Het orkest had plaatsgenomen tussen de 2 
trappen en de 2 koren op de trappen en boven op het bordes, waarbij het Koninklijk Roermonds 
Mannenkoor halverwege de trappen zich had opgesteld en ons koor er achter. In Roermond was de hoofdrol 
voor hen weggelegd en een bijrol voor de beide koren, zodat de beide koren pas in het 2e deel hoefden aan 
te treden. Wim Schepers had aangekondigd dat de mensen in Roermond massaal zouden meezingen bij de 
2 liederen uit Schinderhannes, maar dat heb ik niet kunnen constateren. Helaas ging het bekende koorwerk 
“Land of Hope and Glory” uit Pomp & Circumstance de eerste keer de mist in door een te hoge inzet van een 
aantal zangers maar gelukkig heeft het publiek er niet veel van gemerkt. 
 
3.3 Voorjaarsconcert Gemengd Koor Zanglust op 15 mei 2004 in het Hubertushuis in Oud- 
         Geleen 
 
Het concert werd geopend door het Gemengd Koor Zanglust, de organisator van dit concert. Sinds 2003 staat 
dit koor o.l.v. Luuc Karsten. De helft van dit koor bestond uit sopranen en de andere helft uit alten, bassen en 
tenoren. Na Zanglust was ons koor aan de beurt. In hun dankbrief schreef het bestuur van Zanglust: “Uw 
dirigent en koorleden dragen onze bewondering voor hun optreden.” Na de pauze trad het Accordeonorkest 
Swentibold uit Buchten-Born op. Hun programma bestond uit een vijftal werken waaronder het bekende stuk 
Music van John Miles. 
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3.4 Opluistering H. Mis t.g.v. het 130 jarig jubileum van de Koninklijke Fanfare in Puth op 27 

juni 2004 
 
Op uitnodiging van de Koninklijke Fanfare in Puth luisterde ons koor de Hoogmis van 10.30 uur op. Het koor 
 
stond opgesteld op het priesterkoor. Een staande ovatie was ons deel aan het einde van de dienst. Na de 
Hoogmis werd het koor door de jubilerende fanfare begeleid naar hun verenigingslokaal Café Oud-Puth, 
waar door ons koor, na de aangeboden felicitaties door onze voorzitter, de Toast op de jubilarissen en de  
jubilerende vereniging werd uitgevoerd. 
 
3.5 Jubileumconcert Gemengd Zangkoor St. Caecilia, Lindenheuvel in de Ontmoetingskerk 

te Geleen op 19 september 2004 
 
Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van Gemengd Zangkoor St. Caecilia, Lindenheuvel was er een 
jubileumconcert georganiseerd in de Ontmoetingskerk in Geleen. Naast het jubilerende koor traden voor de 
pauze op het Kinderkoor St. Petrus en het Vrouwenkoor Geleen. Na de pauze was het de beurt aan het 
Mannenkoor DSM Research en aan het Maaslands Kozakkenkoor. Ons programma was weer luchtig van 
aard. Helaas had onze dirigent zijn attributen vergeten voor  het Fassbinderlied maar gaande het lied werd 
daar een oplossing voor gevonden, n.l. een wandelstok van een van de bezoekers. Opmerkelijk is dat 
steeds meer liedjes (zes van de tien) zonder partituur werden gezongen wat de expressie tijdens het zingen 
ten goede komt. Het aanwezige publiek beloonde ons optreden en het optreden van onze dirigent met een 
luid applaus. We mogen weer terugzien op een geslaagd optreden. 
 
3.6 Overige uitvoeringen en concerten 
 
3.6.1 Opluisteren Nieuwjaarsbijeenkomst op Research op 5 januari 2004 
 
De directeur van Research, de heer H. van Suijdam, wilde de Nieuwjaarsbijeenkomst op Research in een 
ander jasje steken. Onder het motto “Fluitend naar het werk” trad ons koor op tijdens de Nieuwjaarsbijeen-
komst op Research. Er werden een tweetal liederen ten gehore gebracht die dit motto moesten onder-
strepen. 
 
3.6.2 Opluisteren afscheid Erelid D. Venderbos op 29 januari 2004 
 
Op 29 januari 2004 bracht het koor in het hoofdkantoor in Heerlen een aubade aan ons Erelid D. Venderbos, 
oud-beschermheer, t.g.v. zijn afscheid van DSM. Aan het eind van de afscheidsreceptie werd de heer 
Venderbos door de jazzband “De Roepepoepers” uit Grevenbicht uit het Bedrijfsrestaurant naar de hal 
geleid waar een gedeelte van ons koor klaar stond om een 3-tal liederen ten gehore te brengen. 
 
3.6.3 Jaardienst vader Peter Schröeder 
 
Op zaterdag 28 februari 2004 luisterde ons koor de jaardienst op van de vader van Peter Schröeder in de 
Christus Koning Kerk, Kluis Geleen.  
 
3.6.4 Opluisteren 25 Jarig dienstjubileum van onze beschermheer Emmo Meijer 
 
Op 22 maart 2004 bracht het koor een verrassingsaubade aan onze beschermheer Emmo Meijer. Deze 
aubade, die plaatsvond op de 8e etage van het Hoofdkantoor van DSM, vormde de afsluiting van de lunch die 
Emmo door de Raad van Bestuur van DSM werd aangeboden ter gelegenheid van zijn 25 jarig dienstjubileum. 
Uitgevoerd werden de Toast en My Eveline. Na een korte toespraak door onze voorzitter, waarin hij Emmo 
bedankte voor alles wat hij voor het koor doet (zowel in het openbaar als in het geheim), werd door ons 
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vrouwelijke bestuurslid Monique Donko aan hem een foto van ons koor overhandigd. In zijn dankwoord zei 
Emmo dat hij heel verrast was door deze aubade en dat hij de foto op zijn kantoor in Basel een plaats zou 
krijgen. 
 
3.6.5 Zeswekendienst van ons Erelid Jan Jacobs, oud-lid en oud-archivaris van ons koor 
 
Op zondag 28 maart 2004 verzorgde ons koor de zeswekendienst van ons Erelid Jan Jacobs in de H.  
 
Catharinakerk in Grevenbicht. Na afloop van deze dienst stond er voor de leden een koffietafel  klaar in het 
Gemeenschapshuis. Namens de familie sprak een zoon een dankwoord. 
 
3.6.6 Voorjaarswandeltocht in Ohé en Laak op 23 mei 2004 
 
Op zondag 23 mei had weer de traditionele Voorjaarswandeling plaats georganiseerd in samenwerking met 
ODS. Deze keer werd gestart op het voetbalterrein van RKW Walburgia. Van de 82 mensen die zich aan-
gemeld hadden waren slechts 57 komen opdagen om te genieten van een leuke wandeling onder een 
stralende hemel. Men kon kiezen uit 8 en 14 km. De rustplaats was in Stevensweert, waar men, na het 
genot van een kop koffie of thee en een stuk vla, nog een bezoek kon brengen aan het Streekmuseum van 
Stevensweert en aan de molen. Na terugkomst in de tent op het voetbalterrein kon men genieten van een 
kop soep en een broodje alsmede van nog een consumptie aangeboden door ODS. 
 
3.6.7 Opluisteren Familiedag DSM Hoofdkantoor op 19 juni 2004 
 
N.a.v. ons optreden op het Hoofdkantoor van DSM op 22 maart 2004 t.g.v. het 25 jarig dienstjubileum van 
onze beschermheer Emmo Meijer is ons koor gevraagd om de Familiedag op het DSM Hoofdkantoor op te 
luisteren. Tijdens twee optredens bracht ons koor staande op de trappen in de hal een aantal bekende 
liederen ten gehore. Tussen de twee optredens door moesten een aantal mensen van ons koor nog op de 
foto voor het “Smoelenboek”. Na afloop van ons optreden heeft “bouwheer Wim” van dit Hoofdkantoor een 
aantal geïnteresseerde leden door het hele gebouw rondgeleid, zelfs zijn “oude werkplek” werd nog even 
bekeken. Ook Jan Cellissen, de oud-chef van het Centraal Archief, leidde ons rond op zijn oude werkplek en 
vertelde er enthousiast over.  
 
3.6.8 Opluisteren 1e Lustrum Wijngenootschap “Notre Reine” te Windraak op 25 juli 2004 
 
Als logisch gevolg op onze wijnreis naar Osann-Monzel luisterde ons koor het 1e Lustrum op van het 
Wijngenootschap “Notre Reine” te Windraak. Omdat onze dirigent Wim Schepers al zijn biezen had gepakt 
richting Frankrijk, had hij voor deze gelegenheid zijn dirigeerstokje aan Jan Cellissen overhandigd. Als een 
volleerde dirigent stond Jan voor het koor. Zijn uitstraling bracht een zonnetje op de gezichten van de 
zangers ondanks de motregen, die dit feestje wilde verstoren. De oproep van de voorzitter om Jan niet 
alleen te laten staan en in grote getale te verschijnen, had zijn uitwerking op de opkomst van de leden. Om 
het aanwezige publiek tot stilte te manen en om de liedjes aan te kondigen maakte Wim maar gebruik van 
een stoel om nog verder boven de menigte uit te stijgen. Ons programma bestond uit: Graceful and Easy; 
My Eveline; Quattro cavai che trottano; Zabe. Bij de laatste 2 liedjes, Goldner Moselwein en Das Lied vom 
Moselwein, werd het koor ondersteund door Jo Debie met zijn “kwetschbul”. Alleen jammer dat er door  
sommige leden zo ernstig gekeken werd bij deze “lustige” liedjes. Irmtraud Landsman dankte het koor voor 
de mooie uitvoering en vooral voor de laatste 2 liedjes. Zij hoopte het koor nog eens terug te zien in Osann-
Monzel. Na afloop werd Peter Christiani nog toegezongen vanwege zijn verjaardag. Traditiegetrouw zal ook 
wel weer een van onze zangers of bestuursleden als laatste het licht hebben uitgedaan, zo gezellig was het 
daar “Oppe Wèndjraak”. 
     
3.6.9 Begrafenis van Lei Cremers, ons Lid van Verdienste  
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We wisten al een tijdje dat Lei Cremers ernstig ziek was, maar zijn overlijden op dinsdag 10 augustus 2004 
kwam toch nog heel onverwachts. In overleg met de familie werd besloten dat ons koor, ondanks de 
vakantie en de afwezigheid van onze dirigent Wim Schepers, de begrafenismis van Lei in de Christus 
Koning Kerk, Kluis Geleen, op zaterdag 14 augustus 2004 zou opluisteren. Jan Cellissen werd bereid 
gevonden om het koor te dirigeren, mits de leden bereid waren om, om 9.30 uur  te willen repeteren in 
d’Heremiet. De oproep van de partijvertegenwoordigers aan de leden om in grote getale aanwezig te zijn, 
heeft er voor gezorgd dat  40 zangers aanwezig waren. Onder begeleiding van 6 zangers werd de kist de 
Christus Koning Kerk binnen 
gedragen. Ons koor stond op het priesterkoor opgesteld en onze oud-dirigent Giel Ruijters gaf aan het orgel 
de juiste toon aan en verzorgde de verschillende intermezzo’s.  
 
 
3.6.10 Familiedag Mannenkoor DSM Research op 29 augustus 2004 
 
Met deze Familiedag heeft het Bestuur twee vliegen in één klap gevangen, n.l. het planten van de gekregen  
wijnstokken en een BBQ. Voor deze Familiedag waren uitgenodigd de erebeschermheren, - dirigent, en –
leden alsmede een aantal relaties. Helaas was alleen de heer en mevrouw Revallier aanwezig. Enkele 
genodigden hadden zich afgemeld. Koos van Haasteren, lid van de Raad van Bestuur van SABIC EPC, had 
beloofd te komen maar door een vertraging op de terugreis vanuit Frankrijk had hij het niet gehaald. Het 
programma zag er als volgt uit: 
 
Om 11.00 uur luisterden het koor in vrije tijdskleding de H. Mis op, die werd  opgedragen door Pastor 
Coumans van de Windraak, in de kerk van Sweikhuizen. Na de H. Mis was het de bedoeling dat we 
gezamenlijk naar de Wanenberg op de Windraak gingen voor een ontvangst door het bestuur van de 
Stichting Wijngenootschap “Notre Reine”, Munstergeleen. Maar door het slechte weer van de laatste dagen 
was dit onmogelijk en werd dit verplaatst naar het Gemeenschapshuis “Naober Beemden” in Schinnen. Bij 
aankomst in het Gemeenschapshuis stonden de broodjes al klaar om genuttigd te worden want op een lege 
maag is het slecht wijnproeven. Om ± 13.00 uur heette Wim Hendrix alle genodigden en koorleden met hun 
partners welkom, waarna hij het woord gaf aan Herman Greten en Charles Raemaekers, resp. voorzitter en 
secretaris van de Stichting Wijngenootschap “Notre Reine”, die ingingen op de geschiedenis en het ontstaan 
van de Wanenberg. Omdat de gekregen wijnstokken, aangeboden door de burgemeester van Osann-
Monzel am Mosel als blijvende herinnering aan de concertreis in augustus 2003  langs de Moezel en aan het 
verblijf bij de fam. Ernst Landsmann in Osann-Monzel, niet op de Wanenberg geplant konden worden 
wegens het slechte weer in de afgelopen dagen, vond deze gebeurtenis symbolisch plaats in het 
Gemeenschapshuis. Als eerste mocht onze beschermheer Emmo Meijer een wijnstok planten gevolgd door 
Koos van Haasteren, maar omdat deze afwezig was werd dit gedaan door onze secretaris. Vervolgens was 
het de beurt aan onze dirigent Wim Schepers, onze pianiste Monique Offermans en aan onze enigste 
vrouwelijke bestuurslid Monique Vinken-Donko. Op het einde van deze gebeurtenis werd door de voorzitter 
van de Stichting Wijngenootschap “Notre Reine” als herinnering aan het planten aan alle plant(st)ers een 
oorkonde uitgereikt. Aansluitend konden we genieten van de wijnen van de Wanenberg. Door het koor 
werden tenslotte enkele wijnliederen, Goldner Moselwein en Das Lied vom Moselwein, ten gehore gebracht 
ondersteund door onze accordeonist Jo Debie. Ondertussen werden buiten de voorbereidingen getroffen 
voor de BBQ. Onder een stralende zon kon iedereen zich te goed doen aan de uitstekend verzorgde BBQ. 
Naar ik gehoord heb gingen de laatste mensen om 21.00 uur weg. Als dit de Proloog is voor de rest van het 
Koorjaar, hoe zal dan het Vervolg eruit zien? 
 
3.6.11 Opluisteren middag van de Zonnebloem, Regio Westelijke Mijnstreek in de Stadsschouwburg 

op 13 oktober 2004 
 
Op uitnodiging van de Zonnebloem, Regio Westelijke Mijnstreek luisterde ons koor samen met het Gemengd 
Zangkoor Zanglust en het Maaslands Kozakkenkoor deze middag op. Voor de pauze waren Zanglust en ons 
koor aan de beurt en na de pauze het Kozakkenkoor. Onze dirigent was bij het Fassbinderlied weer erg 
opdreef, hij sprong zelfs de zaal in om “zijn problemen met zijn vrouw” uit een te zetten. Na afloop werd in 
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het Theatercafé nog de Toast gezongen voor Pierre Vorachen die zijn 75ste verjaardag vierde alsmede voor 
het Robijnen bruidspaar Westerink-Feitsma. In zijn toespraak liet onze voorzitter zijn felicitaties vergezeld 
gaan van een fles wijn. 
 
3.6.12 Opluisteren Open Dag Chemie op 23 oktober 2004 
 
In het kader van de landelijke Open Dag Chemie 2004, heeft Chemelot op zaterdag 23 oktober 2004 de DSM 
locatie te Geleen van 09.00 uur – 17.00 uur geopend voor zijn buren. De DSM Open Dag stond in het teken  
van “Producten uit het dagelijkse leven” en “De Olympische gedachte”. Het Mannenkoor DSM Research 
luisterde deze dag op door te concerteren om 13.00 uur en 14.00 uur in het Restaurant van Research op de  
bovenverdieping.  
 
 
 
3.7 Jubilarissen 
 
Dit jaar hadden wij vier jubilarissen, te weten: 
 
Heinz Albrecht  40 jaar 
Piet Dorssers  40 jaar 
Frits Smeets (Geleen) 40 jaar 
Pierre Storcken   40 jaar 
 
Volgens een oud gebruik worden in het jaarverslag ook de namen genoemd van de jubilea waarbij geen 
huldiging plaatsvindt, de zogenaamde “lustrumvierders”. 
Hieronder volgen de namen met daarachter hun “dienstverband” bij het koor: 
 
Viktor Kerens  10 jaar 
Jo Raats  10 jaar 
 
Peter Schröeder 15 jaar 
 
Dré Smedts  20 jaar 
 
Cap Hünen  35 jaar 
Frans Leyssen  35 jaar 
 
Louis Maessen  45 jaar 
 
3.8 Kerstconcerten 
 
3.8.1 Kerstconcert samen met het Vocaal Ensemble Canto con Fuoco in de Ontmoetingskerk te 

Geleen op 12 december 2004 
 
Na een teleurstellende generale repetitie in het Volkshoes, werd met spanning uitgekeken naar dit 
Kerstconcert. Om een uur waren de leden aanwezig in de Ontmoetingskerk om het programma nog eens 
door te nemen, begeleid door  onze pianiste Monique Offermans. Gelukkig was onze dirigent  Wim Schepers 
in een betere stemming dan op de generale repetitie.  De leden reageerden nu goed op de aanwijzingen van 
Wim, zodat deze ingelaste repetitie vlekkeloos verliep. De dames van het Vocaal Ensemble Canto con 
Fuoco o.l.v. Peter Weltens, opende dit Kerstconcert in de volgepakte Ontmoetingskerk met een vijftal 
werken waarna het de beurt was aan ons koor. Samen met de sopraan Daphne Ramakers werden een 
tiental kerstliederen voor de pauze uitgevoerd en na de pauze nog eens vier. Zelf zong zij een drietal 
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kerstliedjes. In de negro spiritual “Amen” trad Wim Schepers op als onze voorganger waarbij hij ons koor 
probeerde om te vormen tot een echt Gospelkoor. Na ons trad Canto con Fuoco nogmaals op met “A 
ceremony of Carols” van  Benjamin Britten. Na afloop van dit Kerstconcert beloonde het aanwezige publiek 
ons beider optreden met een daverend applaus. De solisten en de beide dirigenten werden beloond met een 
mooi boeket. Opgemerkt moet worden dat onze voorzitter een beetje gehandicapt dit Kerstconcert 
bijwoonde want hij heeft 22 novem-ber een nieuwe knie gekregen. 
 
3.8.2 Kerstviering voor onze hele koorfamilie in Kerensheide (Stein) op 19 december 2004 
 
De Kerstviering voor onze koorfamilie werd begonnen met het opluisteren van de H. Mis in de kerk van 
Kerensheide (Stein) om 10.00 uur. Onder leiding van Wim Schepers en aan het orgel Ben Kerkhof zongen 
we de vaste gezangen uit de mis van Hilber afgewisseld met de Festkantate, Vaanachnu, Kodosh, Otse 
Nasj, Ave Maria en na de zegen Slava vysnich bogu. Na afloop liepen we naar het Gemeenschapshuis van 
Kerensheide waar de rest van de dag werd doorgebracht. Bij binnenkomst kwam ons de reuk van de verse  
koffie al tegemoet. Zo vroeg heb je er best zin in. Nadat alle aanwezigen voorzien waren van een kopje 
koffie was het de beurt aan onze voorzitter om alle aanwezigen, in het bijzonder onze beschermheer met 
echt- 
 
genote, onze eredirigent met echtgenote, de ereleden en hun partners, onze jubilarissen met hun familie, de 
heer en mevrouw Koks namens het FSI alsmede de heer Schäfer namens het KNZV (hij was toen nog niet 
aanwezig), de Gospelgroep Together en onze dirigent welkom te heten op deze Kerstviering. Er waren 
afmeldingen binnengekomen van Frans Leyssen, die op de heenweg naar de repetitie op Research 
was aangereden, Peter Schröeder (liesoperatie), André van Hardeveld (ziekte echtgenote) en Rinus 
Gruijters (ziekte echtgenote). Allen werd een spoedig herstel toegewenst. Alvorens we aan het uitstekend 
verzorgd buffet konden beginnen richtte onze voorzitter eerst het woord tot onze dirigent. Gebleken was 
namelijk dat de dirigent bij uitvoeringen van een van zijn koren het verkeerde strikje om had of het verkeerde 
jasje aan had. Om dat bij ons koor te voorkomen werd hem door Wim een sweater uitgereikt alsmede een 
boeket voor Frieda en een klein cadeautje voor zijn nieuwe hond. Na dit intermezzo konden we om 12.00 
uur beginnen met de lunch. Ondertussen had het Gospelkoor “Together” al hun instrumenten op het podium 
klaar gezet om te beginnen met het eerste deel van hun optreden. Om 13.30 uur kon de huldiging beginnen 
van onze 4 jubilarissen. Het wachten was nog op de vertegenwoordiger van KNZV-Limburg Ton Schäfer. 
Toen deze gearriveerd was kon hij, namens de KNZV, de jubilarissen de  onderscheidingen en de 
daarbijbehorende oorkondes uitreiken alsmede een boek over de koren in Limburg. Vervolgens was het 
weer de beurt aan onze voorzitter die, als eerste, Heinz Albrecht huldigde voor zijn 40 jarig jubileum bij ons 
koor. Heinz is bij ons koor begonnen als 1e tenor maar spoedig promoveerde hij tot 2e tenor waar hij echt op 
zijn plaats is. De volgende jubilaris Piet Dorssers heeft van de 40 jaar die hij lid is van ons koor 30 jaar de 
functie van secretaris bekleed alsmede 4 jaar het voorzittersschap. Verder zit hij (of heeft hij gezeten) in 
verschillende andere verenigingen, teveel om hier op te noemen. Binnen ons koor heeft hij zich verder bezig 
gehouden met het organiseren van concertreizen, grammofoonplaten opnames, radio- en TV optredens, 
KNZV, KNZV-Limburg, KNZV-Limburg rayon Swentibolt en verder is hij de auteur van verschillende 
boekwerken. Frits(ke) Smeets is al op 7 jarige leeftijd begonnen met zingen in het knapenkoor. Binnen ons 
koor is hij vooral bekend van de liedjes die hij maakte op melodieën van ons koor voor onze feestavonden 
en van de lotto die een aardige bron van inkomsten is voor ons koor. Als laatste jubilaris was het de beurt 
aan ons erelid Pierre Storcken. Deze titel heeft hij te danken aan het feit dat hij een tijdje zanger af is 
geweest maar lid is gebleven. Bij dit afscheid had hij al zoveel verdiensten voor het koor gehad dat het 
toenmalige bestuur hem benoemde tot Erelid. In totaliteit is Pierre meer dan 30 jaar bestuurslid. Wim 
karakteriseerde Pierre als een man die recht door zee gaat, soms kort door de bocht, maar altijd met het 
welzijn van het koor voor ogen. Binnen het bestuur pakt hij van alles aan. Nu alles via Commissies gaat 
lopen zal Pierre wat meer tijd (???) vrij krijgen. Verder is Pierre sinds 1965 verbonden aan het toneel. Als 
dank voor hun inzet kregen de jubilarissen de oorkonde overhandigd van ons koor, een cadeau en hun 
echtgenotes een boeket bloemen. In plaats van bloemen kreeg Pierre een fles drank aangeboden. Namens 
de jubilarissen spraken Piet Dorssers en Pierre Storcken een dankwoord uit. Na de huldiging van onze 
jubilarissen deelde Wim mee dat ons Kerstconcert in de hal van Research zou worden opgenomen door TV 



   

  
 
 
 

 Jaarverslag 2004 

 
 

JVS 2004,  pagina 11 van 16 
 

Limburg. Hierna was het de beurt aan alle aanwezigen om de jubilarissen en hun echtgenotes te feliciteren. 
Aan het eind van deze Kerstviering verzorgde het Gospelkoor “Together” het laatste deel van deze middag 
waarbij alle aanwezigen werden uitgenodigd om mee te zingen. Een woord van dank gaat uit naar de 
organisatoren van deze Kerstviering, Frits en Pierre. 
 
3.8.3 Kerstconcert in de hal van DSM Research op 21 december 2004 (12.15 uur) 
 
Voor aanvang van het Kerstconcert deelde de voorzitter mede dat TV Limburg het Kerstconcert in de 
Ontmoetingskerk zou opnemen i.p.v. op Research. Bij dit Kerstconcert werd medewerking verleend door het 
Blazersensemble Cupros van de Kon. Fanfare van Puth, dat zowel solistisch als begeleidend optrad. Het 
Kerstconcert begon met We wish You a Merry Christmus door Cupros gevolgd door Bethlehem en Slava 
vysnich bogu door ons koor. Samen met Cupros werd vervolgens Joy to the world uitgevoerd. Hierna 
zongen we Weihnachtliche Kantate (Fröhliche Weihnacht überall) gevolgd door Deck the Hall samen met 
Cupros. Hierna was het weer de beurt aan Cupros met Gabriels Oboe. Ons koor vervolgde met de negro 
spiritual “Amen” en het Nigeriaanse kerstlied Bethelehemu. De uitvoering van dit kerstlied werd door het 
enthousiaste publiek beloond met een luid applaus. Cupros besloot hun optreden met Galliard Battaglia. 
Voor dat we  
begonnen aan Stille Nacht, Heilige Nacht ging de GSM af van een van de toehoorders. Er was telefoon voor 
de heer Hendrix, de TV ploeg stond aan de poort. Deze mededeling zorgde voor enige hilariteit.  
 
Het Kerstconcert werd besloten met het traditionele Stille Nacht, Heilige Nacht en We wish You a Merry 
Christmas door Cupros. 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. Ondertussen werd door de TV ploeg opnames gemaakt van het Blazersensemble Cupros. 
  
3.8.4 Kerstconcert in het bedrijfsrestaurant Mauritspark op 22 december 2004  (12.15 uur) 
 
Het Kerstconcert in het Mauritspark was identiek aan het Kerstconcert in de hal van DSM Research. 
 
3.8.5 Kerstconcert voor Ouderen in de Ontmoetingskerk in Geleen op 22 december 2004 (15.00 uur) 
 
Na het kerstconcert in het Mauritspark moesten de koorleden weer om 13.30 uur aanwezig zijn in de 
Ontmoetingskerk voor een korte repetitie met onze solisten Daphne Ramakers en onze harpiste Ineke van 
Santvoort. Om 14.00 uur kwam TV Limburg nog opnames maken voor hun avonduitzending. Om 15.00 uur 
begon ons Kerstconcert in een goed bezette Ontmoetingskerk ondanks het slechte weer. Onder de gasten 
waren de wethouders Geenen en Wagemans en het raadslid Claessen van de gemeente Sittard-Geleen. 
Tijdens de pauze was er gezorgd voor kerstbrood, koffie en thee. Alle aanwezigen waren enthousiast over de 
uitvoering en na het Stille Nacht, Heilige Nacht volgde nog een toegift: Slava vysnich Bogu.Het was een zeer 
geslaagd Kerstconcert dat voor de 4e keer door ons koor georganiseerd werd. 
 
4 Overige 
 
Na de goedkeuring van het Beleidsplan in de jaarvergadering konden de verschillende Commissies 
beginnen met hun werk. De eerste vergaderingen hebben reeds plaatsgevonden en op de komende 
jaarvergadering zullen de verschillende Plannen van Aanpak gepresenteerd worden. 
 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 16 maart 2005, 
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W. Hendrix           F. Kroese                             F. Janken 
Voorzitter                      Penningmeester                        Secretaris 
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5 BIJLAGE  Overzicht uitgevoerde werken 
 
Nieuwjaarsconcert, Sittard   Pluusj Konzèr, Roermond 
 
Sittard, 2 januari 2004    Roermond, 4 januari 2004 
 
- Ouverture uit Die Fledermaus (SI)  - Ouverture uit Die Fledermaus (SI)   
- Coro di Cavalieri (Koor)   - 3 liederen van Jacques Brel gezongen door Pascal  
- Celeste un Aura (Koor + Richard Meijer)   Tonnaer 
- Alla vita che t’arride (RM)   - Pantomima (SI) 
- Pantomima (SI)    - Impromptu (SI) 
- Impromptu (SI)    - Pantomime (SI) 
- Chevaliers de la Table Ronde (Koor + RM) - Flight of the bumblebee (SI) 
- Graceful and easy (Koor)   - Rainforest (SI) 
- Rainforest (SI)     - Tea for two (SI) 
- Tea for two (SI)    - La Porte d’Amsterdam (Pascal) 
- Sentimental Journey (Koor)   - Madeleine (Pascal) 
- Gospeltrain (Koor)    - Ehrsame Burger der Stadt (met piano) 
- Funiculi, Funicula (Koor + RM)   - Fassbinderlied (Koor + RM)    
- Fassbinderlied (met piano)   - E glaeske beer (Koor + SI + Mathieu Mooren) 
- Ständchen (Duet WS + RM)   - C’est l’amour (Koor + SI + Lysanne Willard en Geert 
- E glaeske beer (Koor + SI + Mathieu Mooren)   Belgers) 
- C’est l’amour (Koor + SI + Lysanne Willard en  - Pomp & Circumstance (Koor + SI + Allen) 
  Geert Belgers)     - An der schönen blauen Donau (SI) 
- Pomp & Circumstance (Koor + SI + allen) - Radetzky Marsch (SI) 
 
Jaardienst vader Peter Schröeder, 28 februari 2004 
 
Onder de uitgevoerde werken bevond zich het Miserere mei Deus van Donizetti. 
.  
Voorjaarsconcert Gemengd Zangkoor Zanglust, 15 mei 2004 
 
- La Pastorella van Schubert 
- Coro di Cavalieri en Secondo Coro di Cavalieri uit Oberto van G. Verdi  
- De barber’s shops Graceful and Easy en My Evaline (uit het hoofd !!!) Gospeltrain, Sentimental Yourney  
- Ehrsame Bürger der Stadt en het Fassbinderlied uit Boccaccio (ook uit het hoofd !!!)  
- als toegift: Zabe. 
 
Opluisteren Familiedag DSM Hoofdkantoor, 19 juni 2005 
 
Speciaal voor deze Familiedag was er een DSM song geschreven die door onze arrangeurs Rie en Jan van 
een melodie (Sentimentel Journey) voorzien werd. 
 
Opluisteren H. Mis in Puth, 27 juni 2004 
 
Vaânachnu; Seigneur, Je vous en prie; Kodosh; Signore delle Cime; Ave Maria (Z. Kodaly); Otsje Nasj; The 
long day closes en Yimloch. 
 
Opluisteren 1e Lustrum Wijngenootschap “Notre Reine” te Windraak, 25 juli 2004 
 
- Graceful and Easy; My Eveline; Quattro cavai che trottano; Zabe 
- Goldner Moselwein en Das Lied vom Moselwein ondersteund door Jo Debie met zijn “kwetschbul”. 
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Begrafenis van Lei Cremers, ons Lid van Verdienste, 14 augustus 2004 
 
Vaânachnu, Frieden, Kodosh, Signore delle Cime, Ave Maria (Kodaly), Onze Vader (Otsje Nasj) en Yimloch. 
 
Jubileumconcert Gemengd Zangkoor St. Caecilia, 19 september 2004 
 
- La Pastorella van Schubert 
- Coro di Cavalieri en Secondo Coro di Cavalieri uit Oberto 
- De barber’s shops Graceful and Easy, My Eveline, Smoke gets in your eyes, Sentimental Yourney 
- Ehrsame Bürger der Stadt en het Fassbinderlied uit Boccaccio  
- als toegift: Zabe. 
 
Opluisteren middag van de Zonnebloem, Regio Westelijke Mijnstreek in de Stadsschouwburg, 13 
oktober 2004 
 
- La Pastorella van Schubert 
- De barber’s shops Graceful and Easy en My Eveline, Sentimental Yourney  
- Ehrsame Bürger der Stadt en het Fassbinderlied uit Boccaccio  
- Zabe en als toegift Smoke gets in your eyes. 
 
Opluisteren Open Dag Chemie, 23 oktober 2004 
 
- Het DSM lied 
- De barber’s shops Graceful and Easy, My Eveline, Smoke gets in your eyes, Sentimental Yourney 
- Ehrsame Bürger der Stadt en het Fassbinderlied uit Boccaccio  
 
Programma Kerstconcerten DSM Research 
 
Zondag 12 december 2004 Woensdag 22 december, 2004 
Ontmoetingskerk, Geleen Ontmoetingskerk, Geleen 
Aanvang: 15.00 uur Aanvang: 15.00 uur 
  
Mannenkoor DSM Research olv W. Schepers Mannenkoor DSM Research olv W. Schepers 
Monique Offermans, piano Monique Offermans, piano 
Daphne Ramakers, sopraan Daphne Ramakers, sopraan 
 Ineke v. Santvoort Vorst-Vries, harp 
  
Ehre sei Gott uit Festkantate Galliard Battaglia (Cupros) 
Vaanachnu Joy to the world 
Yimloch Deck the Hall 
Il est né le divin enfant Il est né le divin enfant 
Jezus chez les Bretons  Jezus chez les Bretons  
Les Anges des nos campagnes Les Anges des nos campagnes 
Maria Wiegenlied (Daphne Ramakers) Maria Wiegenlied (Daphne Ramakers) 
Ere Zij God in den Hooge Ere Zij God in den Hooge 
Bethlehem Bethlehem 
Nocoj pa oh nocoj Nocoj pa oh nocoj 
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Slava vysnich Bogu Slava vysnich Bogu 
  
PAUZE PAUZE 
  
Weihnachtliche Kantate A Ceremony of Carols 
Christkindlein's Wiegenlied  
Weihnachtslied Hodie Christus natus est 
 That young child (Daphne Ramakers) 
Betelehemu (Nigeriaans Kerstlied) Balulalow 
 Interlude  
Amen (Negro spiritual) Gabriels Oboe (Cupros) 
  
We wish you a Merry Christmas Weihnachtliche Kantate 
 Christkindlein's Wiegenlied (Daphne Ramakers) 
Stille Nacht, Heilige Nacht ??? Weihnachtslied 
  
 Betelehemu 
  
 Amen 
 We wish you a Merry Christmas (Cupros) 
  
 Stille Nacht, Heilige Nacht  
 
Dinsdag 21 en woensdag 22 december 2004  
  
  
Mannenkoor DSM Research olv W. Schepers  
Monique Offermans, piano  
Blazersenensemble Cupros  
  
We wish you a Merry Christmas  Cupros 
  
Betlehem DSM Research 
Slava vysnich bogu DSM Research 
  
Joy to the world DSM Research / Cupros 
  
Weihnachtliche Kantate DSM Research 
  
Deck the Hall DSM Research / Cupros 
  
Gabriels Oboe Cupros 
  
Amen DSM Research 
Betelehemu DSM Research 
  
Galliard Battaglia Cupros 
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Stille Nacht, heilige Nacht DSM Reseach 
 


