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1 Inleiding 
 
Dit jaarverslag omvat het hele jaar 2005, een jaar waarin we gemerkt hebben dat vreugde en verdriet heel 
dicht bij elkaar liggen. Vreugde om de uitbreiding van ons ledenaantal met 10 nieuwe leden en een nieuwe 
beschermheer in de persoon van Loek Radix en verdriet om het overlijden van ons koorlid Herman Peters, 
die plotseling uit ons midden werd weggerukt. Herman was pas 57 jaar. In hem verliest ons koor een goede 
tenor. In ons Koorblad is een In Memoriam gepubliceerd. Verder heeft ons koor een ader moeten laten door 
het wegvallen van Jan Leistra wegens ernstige ziekte evenals van Huub Sprenkels. Enkele leden waren een 
tijdje uit de roulatie wegens ziekte. Vanaf deze plaats wensen wij hen een spoedig herstel toe. Erich Jeitler 
heeft afscheid moeten nemen van ons koor door zijn verhuizing naar Middelburg. 
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 12 formele bestuursvergaderingen gehouden in ’t Volkshoes en in 
het Theatercafé Karrousel. Het bestuur heeft veel tijd gestoken in het sturen van de verschillende 
commissies. 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. We hebben het gevoel dat de betrokkenheid van de leden hierdoor 
is vergroot. 
 
2.2 Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) 

 
2.2.1 Jaarvergadering 
 
Op 16 maart 2005 werd in 't Volkshoes van Lindenheuvel de 54-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 
 
Op woensdag 9 november was het 2e gedeelte van de avondrepetitie ingeruimd voor onze Najaars-
vergadering, die door 43 leden werd bijgewoond evenals door Monique Offermans. 13 Leden hadden zich 
afgemeld evenals onze eredirigent Giel Ruijters en onze ereleden Jan Zuidam en Ben Schmitz. 10 leden 
waren afwezig zonder afmelding. In zijn openingswoord heette onze voorzitter de nieuwe leden van harte 
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welkom. De bedoeling van de Najaarsvergadering is om de toekomstplannen aan de leden voor te leggen en 
om de leden in de gelegenheid te stellen om hun hart te luchten. Bij de Mededelingen deelde onze voorzitter 
o.a. mee dat ons koor weer een Beschermheer had in de persoon van Loek Radix, Director Corporate 
Accounting en Director Corporate Control bij DSM. Verschillende leden kende Loek Radix nog van  
 
zijn oude functie bij Research van Directeur Algemene Zaken. Verder kwam het voorstel van het bestuur in  
stemming om verder te gaan met de voorbereidingen voor een concertreis naar Ierland in het voorjaar van 
2007. Frank Kroese, initiatiefnemer, kreeg de opdracht om dit verder uit te werken en om begin 2006 met 
een uitgewerkt plan te komen. In de rondvraag kwam Piet Dorssers met de opmerking dat de leden, volgens  
de statuten, hun goedkeuring moesten geven aan de benoeming van een beschermheer. De vergadering  
ging hier unaniem mee akkoord (in de Statuten staat niet expliciet vermeld dat de leden hier aan hun 
goedkeuring moeten geven, maar wel dat aan de algemene vergadering alle bevoegdheden toekomen 
welke niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen). 
 
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 bij het 130 jarig bestaan van 
het Mannenkoor Sweykhuizen en bij het jubileum van het St. Dionysiuskoor Schinnen. Verder zijn er 
felicitaties gestuurd naar andere verenigingen die ook een jubileum hadden, maar waar we als 
koorvereniging iets verder vanaf staan. Daarnaast zijn er ook schriftelijke felicitaties en condoleances 
verstuurd en werden begrafenissen bijgewoond, o.a. van Herman Peters en van de vader van Monique 
Offermans, onze pianiste.  
 
2.4 KNZV-Limburg / KNZV- Limburg Regio Swentibold  
 
Een delegatie van het bestuur was het afgelopen jaar aanwezig op de Voorjaar- en Herfstvergadering van 
KNZV-Limburg op 2 april resp. 13 november 2005. Tijdens de Voorjaarsvergadering is uitvoerig aandacht 
besteed aan de meningsverschillen tussen het KNZV en KNZV-Limburg. Aan de Najaarsvergadering was 
een klein symposium verbonden met als titel: Koor en Kwaliteit (Kwaliteit van besturen en Kwaliteit van 
educatie en vorming). Op 21 april 2005 was het Mannenkoor Sweykhuizen gastheer voor de vergadering 
KNZV Regio Swentibold en op 28 september 2005 SI-TARD. In januari 2006 zal ons koor gastheer zijn. 
Verder vond er dit jaar 2 keer overleg plaats tussen de penningmeesters van de aangesloten koren. 
 
2.5 Ledenmutaties 
 
In het afgelopen jaar is ons actieve ledenbestand met 3 leden afgenomen, te weten Herman Peters 
(overleden), Erik Jeitler (verhuisd) en Huub Sprenkels (wegens ziekte) en met 11 nieuwe leden toegenomen, 
te weten:  
1e Tenor: Wim Louwers en Pierre Penris 
2e Tenor: Bèr van Hest, Peter Janssen, Nico Nachtzaam en Floor Zegers (inmiddels weer afgemeld) 
Bariton: Charles Geersheuvels, Jos Loonen, Math Schoemans en Nico Verjans 
Bas: Zjèr van Aarssen 
Op 31 december 2005 telde ons koor 65 zangers. Onderverdeeld naar de verschillende partijen ziet het 
beeld er als volgt uit: 
 

  
 

Aantal zangers per per 01     Aantal zangers op 01/01  Gemiddelde leeftijd op 01/01 
Zangpartij 2005 2006 2005 2006 

1e Tenor 15 17 64,8 64,9 
2e Tenor 11 12 65,1 64,1 
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Bariton 14 18 62,2 62,6 
Bas 18 18 63,4 64,3 
Totaal koor 58 65 63,8 64,0 
Van de 65 zangers komen er 33 uit de gemeente Sittard-Geleen. 
 
2.6 Koorblad, mededelingenbladen en website 
 
In het afgelopen verenigingsjaar zijn er 2 Koorbladen uitgegeven die gewijd waren aan:  
 
- In memoriam Herman Peters 
- 40-jarige jubilarissen 
- “Bijzonder” Vriendenconcert 
- Verslag van Jan Hermens over zijn ervaringen na twee jaar lid te zijn van het Mannenkoor DSM Research 
- Tipboek “Zang” 
- Dirigeren, leiding geven, praktijklessen; eigen opgedane ervaringen van onze dirigent Wim Schepers. 
- Koninklijke onderscheidingen 
- Vrienden van het Koor 
- Afscheid beschermheer Emmo Meijer 
- Nieuwe leden, Vergrijzing en Verjonging 
- Luisteren en “kijken” naar andere koren 
- Uitleg over “Sur les remparts" 
- "Concertreis " 
 
De redactie van het koorblad is in handen van Rie Dewaide en Piet Hendricks. 
Afgelopen jaar zijn 3 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 Swentibold voor de gezamenlijke Activiteitenkalender.  
 

3 Verenigingsactiviteiten 
 
3.1 Vriendenconcert in Kasteel Vaalsbroek op zondag 16 januari 2005 
 
Tijdens onze kerstviering in Mariarade op 21 december 2003 werd onze pianiste Monique Offermans gehuldigd 
voor haar 20 jarig (achterafgezien was het 21 jarig) jubileum als vaste pianiste van ons koor. De voorzitter deed 
toen de toezegging dat zij in 2004 bij een uitvoering als soliste zou mogen optreden. De geplande datum van 
31 oktober 2004 bleek echter een verkeerde keuze te zijn wegens de viering van Allerheiligen. Op zondag 
16 januari 2005 werd dit goed gemaakt met een Vriendenconcert waarbij zowel de vele vrienden/leerlingen 
en familieleden van Monique als Vrienden van ons koor werden uitgenodigd. In totaal waren 150 mensen 
aanwezig om Monique te huldigen voor haar jubileum. Het Vriendenconcert bestond uit 2 delen. In het 
eerste deel voor de pauze bestond uit een 3 tal werken voor 2 piano’s waarin Monique optrad als soliste 
evenals onze dirigent Wim Schepers. Het eerste stuk was getiteld “Variaties op een thema van Ludwig van 
Beethoven” van Camille Saint Saens. Uit “Six Pieces” van de componist Rheinhold Gliere werden door de 2 
solisten de Prelude en de Mazurka uitgevoerd. Het laatste stuk voor de pauze was een muzikale verrassing. 
Hierin lieten de 2 solisten een heel ander kant van hun kunnen zien. Op een boogie woogie achtige wijze 
werd teruggegrepen op de muziek uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. Na de pauze was ons koor aan 
de beurt om samen met Monique te musiceren. Aan het einde van dit concert werden de 2 solisten in de 
bloemetjes gezet door onze voorzitter evenals door de moeder van Monique, Mevr. Offermans-Bal. Na 
afloop was er gelegenheid om Monique te feliciteren met haar jubileum. 
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3.2 “Concert”reis naar Osann-Monzel van 2 t/m 4 september 2005 
 
Alle drie de dagen waren de weergoden ons zeer goed gezind. Op een paar kleine schoonheidsfoutjes na 
was alles perfect geregeld. Het was een reisje met veel onverwachte verrassingen, zoals de buut van 
Irmtraut Landsmann op vrijdag- en zaterdagavond, het vuurwerk in Bernkastel en de grote “Winzer-Festzug” 
zondagmiddag. Namens alle deelnemers en deelneemsters aan deze reis wil ik de organisatoren bedanken 
voor deze “ontspannende” concertreis.  
 
 
Vrijdag 2 september 2005 
 
35 Zangers met partner alsmede een aantal genodigden, in totaal 87 personen, zouden meegaan naar  
Osann-Monzel. Volgens het programma was het vertrek van de bussen gepland om 8.30 uur. Op dat tijdstip  
ontbrak helaas 1 persoon, zodat we geduldig moesten wachten op zijn komst. Uiteindelijk is onze voorzitter  
samen met een ander koorlid gaan kijken waar hij bleef. Achteraf bleek dat hij tegen de morgen pas was 
ingeslapen en de wekker niet gehoord had. Een bus is hem tenslotte thuis gaan ophalen terwijl de andere 
bus zou wachten aan de grens in Eijsden. Met een vertraging van drie kwartier konden we eindelijk beginnen 
aan de reis. Omstreeks 12.00 uur kwamen we aan bij het Weingut Ernst Landsmann in Osann, waar de 
gastheer en gastvrouw klaar stonden om ons met een glas wijn te ontvangen. Hierna konden we ons te goed 
doen aan de broodmaaltijd. Na afloop hiervan vertrok het hele busgezelschap, aangevuld met de mensen 
die per auto waren gekomen, o.a. Erich Jeitler met zijn vrouw, naar Bernkastel waar we om 13.30 uur 
moesten inschepen voor een mooie boottocht naar Traben-Trabach. Na afloop van de boottocht om 15.45 
uur hadden we tot 17.00 uur de tijd om op eigen gelegenheid de stad te verkennen. Hierna vertrokken we 
weer naar Osann-Monzel voor de inkwartiering in de diverse pensions, zowel in Osann als in Monzel. 
Tussen 19.30 en 20.00 uur werden we weer bij Weingut Landsmann verwacht voor het avondeten dat o.a. 
bestond uit een geroosterd Wildschwein. Na afloop konden we verschillende wijnen “proeven” van Weingut 
Landsmann, muzikaal begeleid door Jo Debie met zijn accordeon. Tegen het einde van de avond werden we 
nog getrakteerd op een buut van “Das Nelchen” (Irmtraut Landsmann) en een optreden van Ernst 
Landsmann als zanger. Bij de buut van “Das Nelchen” werden de lachspieren danig op de proef gesteld.  
 
Zaterdag 3 september 2005 
 
Na het ontbijt in eigen pension vertrok bus 1 om 9.30 uur en bus 2 om 10.00 uur naar Broxscheidt voor een 
bezoek aan de klokkengieterij. Door de gids werd op een voortreffelijke wijze uitleg gegeven over het totale 
proces van klokkengieten. Om 12.00 uur vertrokken we via een toeristische route naar Meerfeld waar we 
werden getrakteerd op een uitstekende lunch. Na afloop konden we nog even onze benen strekken voordat 
de reis naar Osann-Monzel weer aanvaard werd. Om 18.45 uur gingen we naar de aanlegsteiger in Kersten 
voor de boot naar Bernkastel waar om 21.00 uur het “Spektakuläres Höhenfeuerwerk, das größte pyro-
technische Schauspiel der Mosel von der Burg Landshut und dem Moselufer” begon. Omdat we na het 
vuurwerk nog niet van boord konden gaan trakteerden de koorleden o.l.v. Wim Schepers de aanwezigen op 
een aantal wijnliederen dat met een daverend applaus werd beloond. Tot 23.30 uur kon men nog genieten 
van de festiviteiten aan de Weinstraße of op de verschillende pleinen. Bij terugkomst in Osann-Monzel 
hebben verschillende mensen nog een wijntje genomen bij Weingut Landsmann en nog genoten van de buut 
van Irmtraut Landsmann. Anderen gingen meteen naar hun pension. 
 
Zondag 4 september 2005 
 
Na het ontbijt in eigen pension gingen alle deelnemers en deelneemsters om 9.30 uur naar Noviand, waar 
de zangers (in koorkleding) de H. Mis met hun gezang opluisterden begeleid door Ben Kerkhof aan het 
orgel. Na afloop mochten de zangers een luid applaus in ontvangst nemen. Intussen hadden enkele dames 
hun positie ingenomen bij de kerkdeuren om een vrije gave van de kerkgangers in ontvangst te nemen. Na 
de H. Mis werden buiten de kerk nog enkele wijnliederen ten gehore gebracht. Nadat de zangers zich weer 
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in hun pension hadden omgekleed en de koffers waren ingeladen, ging het richting het Kelderhaus voor het 
Früh-schoppen. Doordat om 14.00 uur het vertrek gepland stond voor diegenen die de “Großer Winzer-
Festzug der Mittelmosel” in Bernkastel wilden bezoeken, viel dit Frühschoppen een beetje tussen de wal en 
het schip. Op de rit naar Bernkastel moesten de bussen een drietal controleposten passeren. Bij de eerste 
controlepost ging Ernst Landsmann eventjes praten met deze mensen en konden de bussen doorrijden. 
Vanaf de tweede controlepost werden de bussen zelfs geëscorteerd door motoragenten waardoor de 
bussen konden doorrijden tot bijna in het midden van de stad. Na het uitstappen hoefden we maar even te 
wachten op de optocht. Iedereen die voorzien was van een glaasje of bekertje kon genieten van de wijn die 
door de verschillende wijnhuizen werden uitgeschonken. Na afloop van de optocht was iedereen in een 
opperste  
stemming. Door dit ingelaste bezoek aan de optocht in Bernkastel werd de lunch bij Weingut Landsmann  
 
verplaatst naar 17.30 uur. Na het eten werden de gastvrouw en gastheer (deze was inmiddels vertrokken 
voor een optreden met zijn band elders) bedankt voor hun gastvrijheid. Wim overhandigde Irmtraut een 
cadeau. In haar dankwoord werd uitvoerig stilgestaan bij de prachtige H. Mis in Noviand; ze werd er  
emotioneel van. Om 19.00 uur werd de thuisreis aanvaard en om 21.30 uur konden we onze koffers en de  
meegebrachte wijn bij de Drie Kruiken weer in onze auto’s laden. 
Organisatoren, nogmaals bedankt. 
 
3.3 Concert samen met het Enci-koor en Männersangverein Glückauf Erkelenz op zaterdag 

22 oktober 2005 in Noeber Beemden te Schinnen 
 
Om 15.00 uur arriveerden de 2 koren in bussen bij de ingang Kerenshofweg waar ze werden verwelkomd 
door een afvaardiging van het bestuur. Hierna ging het hele gezelschap naar Coka 13 waar de heer Leo 
Vermeer van PR een uiteenzetting gaf over DSM en SABIC. Vervolgens werd het gezelschap in 2 groepen 
opgesplitst om een bezoek te brengen aan de meetkamer van NAK4 en aan de ACN-fabriek. Om 17.00 uur 
ging het hele gezelschap naar Puth waar hen een broodmaaltijd werd aangeboden. Om 19.00 uur 
vertrokken de 2 bussen naar de Noeber Beemden in Schinnen om zich voor te bereiden om het concert. Om 
20.00 uur was het de beurt aan onze voorzitter om de koren met hun aanhang en andere belangstellenden, 
waaronder de directeur van de ENCI met zijn vrouw, welkom te heten. De zaal was bijna te klein om 
iedereen een plaatsje te geven. Als eerste trad Männersangverein “Glückauf” uit Erkelenz op met een 
programma dat aangepast was aan dit jaargetijde, n.l. allemaal liederen die iets te maken hadden met de 
jacht of “der Wald”. Vervolgens was het de beurt aan het ENCI-Koor uit Maastricht. Dit koor bracht een 
aantal liederen ten gehore uit opera, musical evenals een ABBA potpourri. Afgesloten werd met het 
Mestreechs volksleed en het ENCI-Koor clubleed. Omdat de pianiste Mariëlle Frijns nog andere 
verplichtingen had kreeg zij nu al een boeket overhandigd door Monique Donko. Na de pauze was het de 
beurt aan ons koor. Op het programma stonden 7 nieuwe liederen die voor de eerste keer werden 
uitgevoerd. Onze dirigent was zeer tevreden over zowel de opkomst van de leden als over de uitvoering. 
Aan het slot bedankte onze voorzitter de deel-nemende koren en werden aan de pianisten een boeket 
overhandigd en aan de dirigenten een fles drank. Als aandenken aan dit concert overhandigde onze 
voorzitter aan de voorzitters van de 2 gastkoren nog een tweetal boekwerken over DSM en SABIC. Ons koor 
mocht van de 2 gastkoren een plaquette van Männer-sangverein “Glückauf” en een schilderij van het ENCI-
Koor in ontvangst nemen. Al met al mogen we terugzien om een zeer geslaagd concert. 
 
3.4 Regioconcert samen met Gemengd koor “Beeker Koorzang” en Brassband “Limburg” 

op zondag 13 november 2005 in het Maaslandcentrum te Elsloo 
 
Ons koor heeft het initiatief genomen om de samenwerking tussen het koor en muziekverenigingen uit de 
regio uit te breiden. Deze samenwerking is gegoten in de vorm van een Regioconcert. Het 1e Regioconcert 
heeft op zondag 13 november 2005 plaatsgevonden in het Maaslandcentrum te Elsloo, waarbij het 
Gemengd koor Beeker Koorzang uit Beek, Brassband Limburg uit Geleen en het Mannenkoor DSM 
Research de spits zullen afbijten. Ieder jaar zal het Regioconcert in een andere plaats gehouden worden 
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waarbij dan wordt samengewerkt met een plaatselijke muziekvereniging. Als eerste trad ons koor op waarbij 
hetzelfde programma werd uitgevoerd als in Schinnen. Vervolgens was het de beurt aan het Gemengd koor 
Beeker Koorzang dat een programma bracht bestaande uit een selectie uit verschillende musicals evenals 
een aantal operakoorwerken. Dit optreden werd besloten met het Zigeunerkoor uit Il Trovatore samen met 
ons koor waarbij onze dirigent plaatsnam op de bok. Na de pauze was het de beurt aan Brassband Limburg 
dat een staaltje van hun kunnen ten toon spreidde. Aan het applaus aan het einde van elk optreden te 
merken heeft het in groten getale opgekomen publiek genoten van deze avond. 
 
3.5 Najaarsconcert Hoensbroeks Gemengd Koor Paluda uit Hoensbroek in de Pelgrimskerk 

te Treebeek op zondag 20 november 2005 
 
Ons koor was te gast bij het Hoensbroeks Gemengd koor Paluda dat op zondag 20 november haar Najaars- 
concert organiseerde. Voor de pauze trad Gemengd koor Paluda op met als solist Guido Janssen, bariton.  
 
Samen met het koor zong hij een medley uit Porgy en Bess van George Gershwin. Verder zong het koor een 
aantal liederen uit de Baverian Highlands van Edward Elgar. Na de pauze was het de beurt aan ons koor dat 
zich op een voortreffelijke wijze kweet van zijn taak. Vooral door de goede akoestiek van deze kerk kwamen  
de liederen goed over bij het aanwezige publiek. Helaas was de kerk niet helemaal bezet. Het uitgevoerde 
programma was hetzelfde als in Schinnen. Met een luid applaus en boeket bloemen rijker werden de  
deelnemende koren alsmede de solist, dirigenten en pianisten bedankt voor hun inzet. 
 
3.6 Overige uitvoeringen en concerten 
 
3.6.1 Begrafenis Herman Peters 
 
Tijdens de middagrepetitie op dinsdag 1 maart 2005, werd Pierre Storcken telefonisch door Rie Dewaide op 
de hoogte gebracht van het plotselinge overlijden van Herman Peters op 28 februari 2005. In de tijd tot de 
begrafenis op vrijdag 4 maart 2005 werd overleg gepleegd met de familie van Herman over het eventueel 
zingen van ons koor tijdens de H. Mis. Omdat Herman ook lid was van het Dionysiuskoor uit Schinnen 
luisterde dit koor de begrafenis op. Binnen het bestuur werd het voorstel naar voren gebracht op dan als 
slippendragers te fungeren. Toen bleek dat een aantal heren van het Dionysiuskoor dit ook van plan waren 
werd afgesproken dat 3 mannen van ons koor en 3 mannen van het Dionysiuskoor dit zouden doen. Omdat 
de kist al voor het altaar stond werd afgesproken om vanaf half elf tot aan het begin van de uitvaartmis naast 
de kist te staan als een eresaluut. Na de uitvaartmis brachten deze 6 mannen de kist naar buiten. Tijdens de 
crematie zong het Toonkunstkoor uit Maastricht een aantal toepasselijke werken. In eerste instantie werd 
met de familie afgesproken dat ons koor de zeswekendienst zou opluisteren. Achteraf bleek echter dat ons 
koor op die datum de H. Mis zou verzorgen in de St. Pancratiuskerk in Heerlen. In overleg met de familie 
luisterde ons koor op zondag 26 juni 2005 de H. Mis op ter nagedachtenis aan Herman. 
 
3.6.2 Opluisteren H. Mis in de St. Pancratiuskerk te Heerlen op zondag 10 april 2005 ter 

nagedachtenis aan de vader van Jan Koks 
 
Om 10.45 uur waren de leden in grootte getale ( ± 50) aanwezig om in te zingen maar de H. Mis van 10.15 
was nog aan de gang zodat we buiten (of in een café) moesten wachten. Helaas duurde de H. Mis te lang 
zodat we het moesten doen zonder in te zingen. Een goed gevulde kerk luisterde met aandacht naar de door 
ons koor uitgevoerde werken, waaronder Über alle Gipfeln ist Ruh van Franz Liszt. Na afloop van de H. Mis 
klonk er een luid applaus van de aanwezige kerkgangers. Ons koor mocht veel complimentjes in ontvangst 
nemen waaronder die van Deken Th. Van Galen. In een mailtje aan Rie Dewaide schreef hij dat hij te weinig 
tijd had gehad om zijn bewondering uit te spreken over de wijze van muziekpresentatie. Hij vond de wijze 
van stemgebruik en de rust welke ons koor uitstraalde tijdens het zingen maar ook in de momenten van stilte 
indrukwekkend. Hij mocht al veel mannenkoren in zijn kerk verwelkomen, maar ons koor vond hij top. 
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3.6.3 Opluisteren dienst in de Hervormde Gemeente Oude Mijnstreek te Landgraaf op zondag 17 april 
2005 

 
Het is weer eens iets heel anders om te zingen in een protestantse kerk. We wisten van te voren dat de 
akoestiek in protestantse kerken goed is. Met de 39 zangers, die aanwezig waren, werden door ons koor de 
werken uitgevoerd afgewisseld met psalmen die door de hele gemeente en enkele zangers werden 
meegezongen. Helaas was onze opstelling verre van ideaal. Na afloop van de dienst kregen we veel lof 
toegezwaaid van predikant Agnes Hana-van Bruggen en de aanwezige kerkgangers. Na de dienst was er 
nog een gezellig samenzijn in een aparte zaal.  
 
3.6.4 Opluisteren uitreiking koninklijke onderscheiding bij SABIC Limburg op locatie Zuid op vrijdag 

29 april 2005 
 
Ons koor is door SABIC gevraagd om de receptie, ter gelegenheid van de uitreiking van de eerste 
koninklijke onderscheiding op voordracht van SABIC, op te luisteren in kantine 1 op locatie Zuid. Nico 
Bronsaer,  
secretaris van de Ondernemingsraad SABIC Limburg, had ’s morgens in de Sittardse stadsschouwburg uit  
 
handen van burgemeester Dijkstra van Sittard-Geleen de Koninklijke Onderscheiding lid in de Orde van 
Oranje Nassau opgespeld gekregen. Na toespraken van o.a. Henny Egberink, directeur SABIC Limburg, 
overlegcollega Robert Tielens en Van de Booren namens FNV Bondgenoten was het de beurt aan  
het Mannenkoor DSM Research om de gedecoreerde en zijn echtgenote toe te zingen. Wegens 
verplichtingen van onze dirigent Wim Schepers hanteerde Jan Cellissen het dirigeerstokje. Aan het einde 
van  
de toespraak van Henny Egberink werd Pierre Storcken in de huldiging betrokken omdat ook hij ’s morgens 
een Koninklijke Onderscheiding had gekregen. Pierre mocht een fles drank in ontvangst nemen. Als dank 
voor ons optreden kreeg onze voorzitter een enveloppe met inhoud van Henny Egbrink overhandigd. 
 
3.6.5 Koninklijke onderscheidingen voor Piet Dorssers en Pierre Storcken 
 
Op onze kerstviering op zondag 19 december 2004 werden Piet Dorssers en Pierre Storcken gehuldigd voor 
hun 40 jarig koorlidmaatschap. Voor hun jarenlange inzet, zowel voor ons koor als voor vele andere 
verenigingen ontvingen zij op vrijdag 29 april uit handen van de burgemeester van Stein resp. Sittard-Geleen 
een Koninklijke Onderscheiding. Bij Piet Dorssers gebeurde dit bij hem thuis. Hij had gerekend dat daarbij 6 
personen aanwezig waren; toen zijn vrouw de voordeur opende kwamen 15 mensen naar binnen waarvan 3 
bestuursleden van ons koor, t.w. Frank, Fer en Rinus. Pierre ontving zijn onderscheiding in de Stads-
schouwburg in Sittard. Daarbij waren Monique, Wim en Frits aanwezig. ’s Avonds op de receptie van Pierre 
kreeg hij uit handen van onze voorzitter een cadeau aangeboden. Na deze receptie togen alle aanwezige 
bestuursleden naar Zalencentrum Vivaldi in Stein voor de receptie van Piet Dorssers. Na het aanbieden van 
de felicitaties door het bestuur en onze koorleden met partners aan Piet, zijn vrouw Irene en de kinderen met 
aanhang was het de beurt aan het Mannenkoor DSM Research om de beide gedecoreerden toe te zingen. 
In de huldiging werd ook nog een andere, aanwezige, gedecoreerde betrokken. Ook hier moest Jan 
Cellissen het dirigeerstokje ter hand nemen. De volgende ochtend waren diverse bestuursleden weer 
present op het Gemeentehuis van Stein resp. de Stadsschouwburg in Sittard voor de receptie van de 
gedecoreerden, aangeboden door de resp. gemeentebesturen. 
 
3.6.6 Opluisteren H. Mis ter nagedachtenis aan de zoon van de Fam. Krikke in de St. Bavokerk te 

Nuth op zaterdag 21 mei 2005 
 
Jammer genoeg waren maar 36 koorleden aanwezig; een aantal koorleden waren verhinderd wegens ziekte, 
vakantie of andere verplichtingen. De koorleden waren in een vroeg stadium al op de hoogte van de 
verschillende geplande uitvoeringen, dus zij hadden hier rekening mee kunnen houden. De plaats waar ons 
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koor was opgesteld bleek niet de ideale plaats te zijn om ons programma ten gehore te brengen wegens het 
“rondzingen” van onze koorzang in de kerk. Desondanks mogen we terugzien op een geslaagde uitvoering 
afgaande op het applaus aan het einde van de H. Mis. Bij de volgende uitvoering in deze kerk zal 
geprobeerd worden om plaats te nemen op het oksaal om van daaruit ons programma uit te voeren. Tijdens 
de middagrepetitie op 24 mei vroeg onze dirigent wie niet aanwezig kon zijn op 26 mei voor het brengen van 
de serenade aan onze Beschermheer (zie hieronder). Slechts een tweetal leden gaf aan niet aanwezig te 
kunnen zijn. Alle andere leden verwacht hij dan ook. Als ze niet aanwezig zijn zullen zij daarover door het 
bestuur worden aangesproken. 
 
3.6.7 Serenade bij het afscheid van onze Beschermheer Emmo Meijer op 26 mei 2005 in het 

Bedrijfsrestaurant van Research  
 
Wegens zijn benoeming tot vice-president Research bij Unilever nam Emmo Meijer op donderdag 26 mei 
2005 afscheid van DSM als werknemer en van ons koor als beschermheer. Om half vijf waren de 
korenleden boven in het bedrijfsrestaurant verzameld om onze beschermheer muzikaal vaarwel te zeggen 
en hem en zijn vrouw te bedanken voor hun inzet voor ons koor. Na het zingen van het Drinklied vroeg onze 
voorzitter Margriet en Emmo naar boven te komen. Na een uiteenzetting door Wim van alles wat Emmo voor 
het koor gedaan heeft werd aan hem de oorkonde overhandigd van zijn benoeming tot Erelid van ons koor 
en Margriet kreeg door Monique een boeket bloemen overhandigd. Als blijvend aandenken aan ons koor 
kreeg Emmo symbolisch een boompje overhandigd dat op een later tijdstip in het park van Kasteel 
Vaalsbroek zal  
 
worden geplant. Ons koor zal dit gebeuren muzikaal opluisteren. Hierna vroeg onze dirigent aan Emmo of hij  
het volgende lied wilde dirigeren en wel Sentimental Journey. Tenslotte werd door het koor nog de Toast 
gezongen. Emmo nodigde ons uit om naar beneden te komen voor een gezellig samenzijn. 
 
3.6.8 Opluisteren H. Mis in de St. Bavokerk te Nuth op zaterdag 11 juni 2005 ter gelegenheid van het 

40 jarig huwelijksfeest van de Heer en Mevr. Reuten-Sormani 
 
Wegens verplichtingen van onze dirigent dirigeerde Jan Cellissen ons koor. Voor deze gelegenheid zongen 
we op het oksaal om onze gezangen nog beter te laten klinken. Het was even wennen, een andere dirigent. 
maar na enige aanloopproblemen geraakte het koor weer op het rechte pad. Het was jammer dat dit juist nu 
moest gebeuren. Op de daarop volgende repetitie is een en ander door Pierre en Jan besproken. Ook de 
opkomst van de leden was aan de matige kant; slechts 35 leden waren present (sommigen hadden zich 
afgemeld wegens ziekte, vakantie of andere dringende werkzaamheden). Wim Schepers heeft tijdens deze 
repetitie al gezegd dat, als er op de komende uitvoering in Schinnen weer zo weinig leden aanwezig zijn hij 
direct naar huis gaat. Binnen het Bestuur zal over de opkomst van de leden nog een hartig woordje over 
worden gezegd. 
 
3.6.9 Opluisteren H. Mis in de St. Dionysiuskerk te Schinnen op zondag 26 juni 2005 ter 

nagedachtenis aan ons koorlid Herman Peters 
 
Omdat ons koor niet in de gelegenheid was om de zeswekendienst op te luisteren was, in overleg met de 
familie, besloten om op een andere zondag Herman te gedenken. In goed bezette kerk werd door ons koor 
een aangepast repertoire ten uitvoer gebracht. Vooral het Beati Mortui werd met veel overgave gezongen. 
Na de dienst mochten wij van vele kanten complimenten in ontvangst nemen voor de stijlvolle wijze waarop 
wij Herman herdacht hadden. 
 
3.6.10 Opluisteren H. Mis in de St. Agneskerk te Bunde op zondag 2 oktober 2005 t.g.v. het 135 jarig 

bestaan van het Gemengd Zangkoor St. Caecilia 
 
Het Gemengd Zangkoor St. Caecilia bood de gemeenschap van Bunde t.g.v. hun 135 jarig bestaan een H. 
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Mis aan die door ons koor werd opgeluisterd. In een goed bezette kerk werd de Messe zu Ehren des Hl. 
Leodegard uitgevoerd met Ben Kerkhof aan het orgel. Door de grote opkomst van de leden was het een 
klein beetje behelpen op het oksaal. Aan het einde van de H. Mis mochten we een luid applaus in ontvangst 
nemen. Het jubilerende zangkoor trakteerde na afloop de zangers en hun echtgenoten op koffie met vlaai. 
     
3.7 Jubilarissen 
 
Dit jaar was er geen koorjubilaris maar een zangersjubilaris, Wim Nusser, die 40 jaar lid was van de KNZV.  
 
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: 
 
Math Dols  10 jaar 
Jac Ramakers  10 jaar 
 
Wiel Stevens  20 jaar 
 
Thei Dobbelsteijn 30 jaar 
Louis Reuten  30 jaar 
 
Rie Dewaide  35 jaar 
 
Fons Offermans 45 jaar 
 
3.8 Kerstconcerten 
 
3.8.1 Opluisteren H. Mis in de St. Petruskerk, gevolgd door een klein Kerstconcert en kerstviering 

voor onze hele koorfamilie in Sittard op 18 december 2005 
 
Voor de kerstviering zijn we dit jaar, neergestreken in Sittard. We begonnen met het opluisteren van de H. 
Mis in een tot de laatste plaats bezette St. Petruskerk. Afwisselend met het Artamuse Koperensemble o.l.v. 
Maurice Daemen werden diverse werken uitgevoerd. Aan het applaus, dat klonk aan het einde van de H. 
Mis, was te merken dat de aanwezigen hadden genoten van de koorzang en het instrumentaal deel. Na de 
H. Mis was er nog een klein Kerstconcert, waarbij afwisselend of gezamenlijk werd gemusiceerd. Slechts 
een heel klein deel van de aanwezigen had na de H. Mis de kerk verlaten. Een staande ovatie was de dank 
van de aanwezige kerkgangers.  
Hierna toog de hele koorfamilie naar de zaal van de Philharmonie in de Gats, waar bij aankomst de koffie 
gereed stond. In zijn welkomstwoord heette onze voorzitter de aanwezigen welkom waaronder de 
eredirigent, Giel Ruijters, ons erelid en oud-beschermheer, Emmo Meijer, onze nieuwe beschermheer, Loek 
Radix, en de afvaardiging van het FSI, Jan Koks, allen vergezeld van hun echtgenotes. Verder was er een 
speciaal woord van welkom voor ons ver komende lid uit Middelburg, Erich Jeitler, en aan alle nieuwe leden 
met hun partners. Na dit welkomstwoord was het de beurt aan de afgevaardigde van KNZV-Limburg, Will 
Selen, om Wim Nusser te huldigen voor zijn 40 jarig lidmaatschap van het KNZV. Na zijn toespraak 
overhandigde hij aan Wim de oorkonde en de daarbijbehorende speld. Onze voorzitter feliciteerde Wim 
Nusser namens ons koor en betrok in zijn toespraak ook Wim’s echtgenote, en overhandigde hen een fles 
geestelijk vocht en een boeket. Vervolgens was het de beurt aan de President van de Philharmonie, de heer 
Ben Bartolomeus, die een en ander vertelde over de Phil en de restauratie van de Philzaal met 
ondersteuning van een dia presentatie. Onze voorzitter dankte de spreker in dichtvorm voor de ontvangst, 
verzorging en presentatie door de Philharmonie. Hierna was het woord aan Loek Radix, onze nieuwe 
beschermheer. In zijn toespraak ging hij in op zijn bezoek aan een avondrepetitie van ons koor. Hij nodigde 
de dames uit om ook eens een avondrepetitie mee te maken. Dat is echt een eye-opener. Verder deelde hij 
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mede dat ons koor altijd een beroep op hem kan doen. Na deze toespraak konden de aanwezigen zich 
tegoed doen aan de uitgebreide rijsttafel die uitstekend verzorgd was. Tijdens het eten konden de 
aanwezigen luisteren naar een voordracht in het Limburgs van Mevrouw Vrehen uit Susteren. 
Tot verrassing van eenieder verscheen de kerstman in ons midden. In zijn toespraak hield hij een pleidooi 
om het kerstfeest in zijn oorspronkelijke zin niet verloren te laten gaan De voorzitter sloot hier in zijn kerst 
rede een terugblik op het wel en wee van ons koor op aan. Waarna de kerstman de touwtjes weer in handen 
nam. In zijn voordracht werden enkele personen onder de loep genomen, zoals onze pianiste Monique 
Offermans, dirigent Wim Schepers, het enige vrouwelijke bestuurslid Monique Donko, collega Frits Smeets 
en de Heer en Mevr. Koks. De dames ontvingen een klein presentje, onze dirigent werd verrast met een 
groot cadeau, n.l. een nieuwe pupiter (hier was op de avondrepetitie gebrek aan) en een klein persoonlijk 
cadeau. De voorzitter dankte de kerstman voor zijn bijdrage aan onze kerstviering (met dank aan Jacq 
Kuipers). Na Miet Smeets nog eens in het zonnetje gezet te hebben voor haar inzet sloot hij het formele 
gedeelte van deze dag. Het was in een woord geweldig. Het bleef nog enkele uurtjes gezellig in de Philzaal. 
 
3.8.2 Kerstconcert in het restaurant van DSM Research op 20 december 2005 (12.15 uur) 
 
Aan het begin van het Kerstconcert werd het welkomstwoord gevoerd door de heer Kloeg die de aanwezigen 
vroeg om alleen tussen de uitvoering van de werken te gaan lopen, waaraan door velen gevolg werd aan-
gegeven. Met medewerking van de Caribische Zanggroep Together en het Campus Combo DSM Research 
werd het programma uitgevoerd. Voor het Campus Combo DSM Research was het de primeur. Aan het 
applaus van de aanwezigen te merken mag dit kerstconcert als geslaagd beschouwd worden. Aan het eind 
van het Kerstconcert werden aan de vrouwelijke deelnemers door de heer Kloeg en enkele dames een boeket 
overhandigd en de alle heren ontvingen een fles wijn. Na afloop werden allen nog getrakteerd op koffie of thee 
en kerstbrood in de Aula. 
 
 
 
3.8.3 Kerstconcert in het bedrijfsrestaurant Mauritspark op 21 december 2005 (12.15 uur) 
 
Het Kerstconcert in het Mauritspark was identiek aan het Kerstconcert in het restaurant van DSM Research. 
In een goed bezet bedrijfsrestaurant werden door de verschillende deelnemers een mooi stuk werk ten 
uitvoer gebracht. Door het FSI werden aan Wim Schepers, Monique Offermans, de dames en heer van 
Together, evenals aan de leden van het combo een fles drank overhandigd. Onze koorleden werden 
getrakteerd op broodjes en krentenbrood. 
 
3.8.4 Kerstconcert voor Ouderen in de Ontmoetingskerk in Geleen op 21 december 2005 (15.00 uur) 
 
Dit Kerstconcert voor Ouderen, dat voor de 5e keer door ons koor georganiseerd werd, mag zich verheugen in 
een toenemende belangstelling want in de Ontmoetingskerk waren alle plaatsen bezet. Er moesten zelfs nog 
stoelen worden bijgezet. Misschien moeten we volgend jaar uitzien naar een andere locatie als de 
belangstelling zo blijft toenemen. Onder de aanwezigen waren de wethouders Geenen en Veugen van de 
gemeente Sittard-Geleen, de heer Jan Koks en onze beschermheer Loek Radix met hun echtgenoten. Verder 
was het verheugend om Ben Schmitz met echtgenote weer te zien. Met medewerking van Pascal Pittie, tenor 
en het koperensemble Artamuse o.l.v. Maurice Daemen werd een uitgebreid programma ten uitvoer gebracht. 
Aan het slot klonk een daverend applaus van alle aanwezigen waardoor onze dirigent genoodzaakt was nog 
een toegift te geven en wel door het Amen nog eens te zingen. 
 
4 Overige 
 
 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 8 maart 2006, 
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W. Hendrix    F. Kroese     F. Janken 
Voorzitter                      Penningmeester   Secretaris 
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5 BIJLAGE  Overzicht uitgevoerde werken 
 
Vriendenconcert Kasteel Vaalsbroek, 16 januari 2005 
 
- La Pastorella van Schubert 
- De barber’s shops Graceful and Easy, My Evaline 
- Sentimental Yourney 
- Smoke gets in your eyes 
- Ehrsame Bürger der Stadt en het Fassbinderlied uit Boccaccio   
- Zabe. 
 
Opluisteren H. Mis in de Pancratiuskerk te Heerlen op 10 april 2005 ter nagedachtenis vader Jan 
Koks 
 
- Vaânachnu   - Tout puissant   
- Kodosh   - Otsje Nasj 
- Yimloch   - Über alle Gipfeln 
- Signore delle Cime  - The long day closes   
- Seigneur, Je vous en prie - Slava vysnich bogu 
 
Opluisteren dienst uit dankbaarheid in de Hervormde kerk (Schaesberg), Landgraaf op 17 april 2005 
 
- Vaânachnu   - Tout puissant 
- Kodosh   - Otsje Nasj 
- Yimloch   - Über alle Gipfeln 
- Signore delle Cime  - Slava vysnich bogu 
    
Opluisteren receptie t.g.v.  de eerste koninklijke onderscheiding bij SABIC Limburg op 29 april 2005 
 
- Wilhelmus 
- Gegroet, mijn Limburg 
- Toast 
 
Serenade t.g.v. de koninklijke onderscheidingen voor Piet Dorssers en Pierre Storcken op 29 april 
2005 
 
- Wilhelmus 
- Gegroet, mijn Limburg 
- Toast 
 
Opluisteren H. Mis ter nagedachtenis aan de zoon van de Fam. Krikke in de St. Bavokerk te Nuth op 
zaterdag 21 mei 2005  
 
- Vaânachnu, Kodosh, (Yimloch)   -  Über alle Gipfeln 
- Signore delle Cime    - The long day closes 
- Seigneur, je vous en prie en Tout puissant - Slava vysnich bogu 
- Otsje Nasj 
  
Serenade bij het afscheid van onze Beschermheer Emmo Meijer op 26 mei 2005 in het 
Bedrijfsrestaurant van Research 
 
- Sentimental Journey  
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- Drinklied  - Toast 
 
 
 
Opluisteren H. Mis uit dankbaarheid t.g.v. 40 jarig huwelijk van de Heer en Mevr. Reuten-Sormani in 
de St. Bavokerk te Nuth op zaterdag 11 juni 2005 
  
- Vaânachnu, Kodosh, Yimloch - Otsje Nasj 
- Frieden   - Signore delle Cime   
- Heilig, Heilig   - Slava vysnich bogu 
 
Opluisteren H. Mis ter nagedachtenis aan ons koorlid Herman Peters in de St. Dionysiuskerk te 
Schinnen op zondag 26 juni 2005 
 
- Vaste gezangen uit de Mis St. Leodegard van Hilber 
- Vaânachnu   - Otsje Nasj 
- Beati Mortui   - Über alle Gipfeln 
- Seigneur, je vous en prie - Slava vysnich bogu 
  
Uitgevoerde werken tijdens de boottocht naar Bernkastel op zaterdag 3 september 2005 
 
- Jägerlied - Das Lied von Moselwein 
- Trinklied - Goldner Moselwein 
- Zabe 
 
 
Opluisteren H. Mis in Noviand op zondag 4 september 2005 
 
- Vaste gezangen uit de Mis St. Leodegard van Hilber 
- Vaânachnu, Yimloch  - Otsje Nasj 
- Frieden   - Signore delle Cime   
- Slava vysnich bogu 
 
Buiten de kerk werden de volgende liederen gezongen: 
- Jägerlied - Goldner Moselwein 
- Trinklied 
 
Opluisteren H. Mis in de St. Agneskerk te Bunde op zondag 2 oktober 2005 t.g.v. het 135 jarig 
bestaan van het Gemengd Zangkoor St. Caecilia 
 
- Messe zu Ehren des Hl. Leodegard - Otsje Nasj 
- Festkantate    - Signore delle Cime 
- Yimloch    - Vaânachnu 
- Frieden    - Slava vysnich bogu 
 
Concert samen met het Enci-koor en Männersangverein Glückauf Erkelenz op zaterdag 22 oktober 
2005 in Noeber Beemden te Schinnen 
 
- La Pastorella    - Smoke gets in your eyes 
- Der Gondelfahrer   - Swinging down the lane 
- Sur les remparts   - Rhapsodie giocoso 
- Garavusa (Kroatisch drinklied)  - Jägerlied 
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- El Oechjem    - Trinklied 
 
 
 
 
 
Regioconcert samen met Gemengd koor “Beeker Koorzang” en Brassband “Limburg” op zondag 13 
november 2005 in het Maaslandcentrum te Elsloo 
 
Programma zie Concert in Schinnen. 
 
Najaarsconcert Hoensbroeks Gemengd Koor Paluda uit Hoensbroek in de Pelgrimskerk te Treebeek 
op zondag 20 november 2005 
 
Programma zie Concert in Schinnen. 
 
Opluisteren H. Mis in de St. Petruskerk, gevolgd door een klein Kerstconcert in Sittard op 18 
december 2005 met medewerking van het koperensemble Artamuse o.l.v. M. Daemen 
 
- Vaânachnu, Kodosh, Yimloch - Signore delle Cime 
- Frieden   - Mno gaja leta   
- Eere zij God in de Hooge - Slava vysnich bogu 
- Otsje Nasj    
 
Klein Kerstconcert 
 
- Joy to the world   - Les Anges dans nos compagnes 
- Deck the hall    - Betelehemu 
- Il est né le divin enfant   - Amen 
 
Kerstconcert in het restaurant van DSM Research op 20 december 2005 en in het bedrijfsrestaurant 
Mauritspark op 21 december 2005 met medewerking van de Caribische Zanggroep Together en het 
Campus Combo DSM Research 
 
- Joy to the world   - Amen  
- Il est né le divin enfant    - Betelehemu    
- Les Anges dans nos compagnes - We wish you a Merry Christmas 
- Deck the hall   
 
Kerstconcert voor Ouderen in de Ontmoetingskerk in Geleen op 21 december 2005 met medewerking 
van Pascal Pittie, tenor, en het koperensemble Artamuse o.l.v. Maurice Daemen 
 
- Joy to the world   - Deck the hall  
- Il est né le divin enfant   - Weihnachtliche Kantate  
- Les Anges dans nos compagnes - Betelehemu  
- Eere zij God in de Hooge  - Amen 
- Bethelehem    - We wish you a merry Christmas 
- Mno gaja leta    - Stille Nacht, Heilige Nacht 
- Tebe poem 
- Slava vysnich bogu 
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