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1 Inleiding 
 
Dit jaarverslag omvat het hele jaar 2006, een jaar waarin we gemerkt hebben dat vreugde en verdriet heel 
dicht bij elkaar liggen. Op 2 mei 2006 bereikte ons het trieste bericht dat ons koorlid Jan Leistra toch nog vrij 
plotseling was overleden. Op zaterdag 6 mei 2006 heeft ons koor de begrafenis alsmede de crematie van 
Jan opgeluisterd. In hem verliest ons koor niet alleen een goede bas maar ook een uitstekende biblio-
thecaris. Het koor heeft op 13 juli afscheid moeten nemen van Annie Dewaide-Quadflieg, de echtgenote van 
Rie Dewaide en verder werden in dit verslagjaar enige van onze leden en of echtgenotes getroffen door 
ziektes of anderszins, voor hen waren het moeilijke tijden. Gelukkig zijn de meeste weer in ons midden. 
 
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 het Theatercafé 
Karrousel. Het bestuur heeft veel tijd gestoken in het sturen van de verschillende commissies en aan de 
voorbereiding van het Promsconcert. 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 8 maart 2006 werd in 't Volkshoes van Lindenheuvel de 55-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 Najaarsbijeenkomst 
 
Op woensdag 8 november was het 2e gedeelte van de avondrepetitie ingeruimd voor onze Najaarsbijeen-
komst, waarop werd teruggekeken op de hoogtepunten in de afgelopen periode en de leden werden 
bijgepraat over de komende activiteiten. Verder werden de leden in de gelegenheid gesteld om vragen te 
stellen aan het bestuur. 
 
 
2.3 Representatieve vertegenwoordiging van vereniging bij recepties / huldigingen / 
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begrafenissen e.d. 
 
Ons koor was door een afvaardiging van het bestuur aanwezig op de receptie bij het 100 jarig bestaan van 
FNV Bondgenoten, woongebied Geleen-Groot Beek. 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.  
 
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 25 maart resp. 25 november 2006. Tijdens de Voorjaarsvergadering is uitvoerig aandacht 
besteed aan de koorkwaliteit. Op 25 januari 2006 was ons koor gastheer voor de vergadering KNZV Regio 
Swentibold, op 7 juni 2006 Mannenkoor SI-TARD en op 1 november het Guliks Mannenkoor. 
 
2.5 Ledenmutaties 
 
In het afgelopen jaar is ons actieve ledenbestand met 5 leden afgenomen, te weten: Paul Beaulen, Harry 
Custers, Jan Leistra, Wim Louwers, Math Schoemans, en met 5 nieuwe leden toegenomen, te weten:  
2e Tenor: Sjaak Renneberg 
Bariton: Lou Dupuits, Nic Vrancken 
Bas: Jos Kneepkens, Herman Vos. 
Op 31 december 2006 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 2006 2007 2006 2007 

1e Tenor 17 14 64,9 67,3 
2e Tenor 12 13 64,1 64,1 
Bariton 18 20 62,6 63,5 
Bas 18 18 64,3 61,4 
Totaal koor 65 65 64,0 63,8 
Van de 65 zangers komen er 36 uit de gemeente Sittard-Geleen. 
 
2.6 Koorblad, mededelingenbladen en website 
 
In het afgelopen verenigingsjaar is er 1 Koorblad uitgegeven die gewijd was aan:  
 
- Nieuwe leden 
- Kerstviering 
- Mijn eerste concert 
- De repertoirestudie 
- Het nieuw zorgstelsel 
 
De redactie van het koorblad is in handen van Rie Dewaide en Piet Hendricks. 
 
Door allerlei omstandigheden is er slechts 1 Koorblad uitgekomen maar het is de bedoeling om het Koorblad 
samen met de Info Commissie weer in een of andere vorm te doen herleven. 
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Afgelopen jaar zijn 4 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 Deelname aan het Lente Gala Concert Mannenkoor St. Caecilia Sweikhuizen 11 maart 

2006 in de Hanenhof te Geleen 
 
Ons koor was door het Mannenkoor St. Caecila Sweikhuizen uitgenodigd om als gastkoor op te treden tijdens  
hun 2e Lente Gala Concert, naast het Jeugdkoor Cantarella, de sopraan Britt Tomasoa, de pianist Robert 
Weirauch en de bariton en presentator Ernst Daniël Smid. Ons koor trad zowel alleen als gezamenlijk op met 
het Mannenkoor St. Caecila Sweikhuizen en Jeugdkoor Cantarella. Met het Mannenkoor St. Caecilia  
Sweikhuizen werden Coro di Cavalieri 1 en 2 uit Oberto gezongen en samen met de solisten, Mannenkoor St. 
Caecilia Sweikhuizen en Jeugdkoor Cantarella “Amigos para siempre”. Piet Besselink, secretaris van KNZV-
Limburg, Rayon Swentibold, verwoordt ons optreden als volgt: “Eindelijk heb ik het genoegen om dan gastkoor 
DSM Research eens niet in de kerk maar in ’n concert te beluisteren. Een druk bewegende, bijna swingende, 
dirigent Wim Schepers tovert mooie klanken uit het koor met een warme klank”. En iets verder: “DSM 
Research brengt zeer mooi het Ei Oechnjem van Djesachar ten gehore. Met zoveel prachtige bassen klinkt dat 
inderdaad geweldig. Met Rhapsodie giocosa brengt men de zaal vervolgens aan het lachen vanwege het aan 
elkaar rijgen van de vele herkenbare liedjes van vroeger. Maar de naam A. Maessen zegt de zangers onder 
ons dat men daar behoorlijk aan geoefend heeft om dat zo prima te kunnen vertolken. Volgens mij had de 
componist Maessen het exact zo bedoeld”. 
 
3.2 Stemmen uit het land van Swentibold in het Mannenkoren Festival 18 maart 2006 in de 

Hanenhof te Geleen 
 
Het Geleens Mannenkoor Mignon had t.g.v. van hun 80 jarig bestaan een festival georganiseerd onder de 
titel: “Stemmen uit het land van Swentibold in het Mannenkoren festival” waaraan werd deelgenomen door 
de volgende koren: Beeker Liedertafel, Geleens Mannenkoor Mignon, Sittards Mannenkoor SI-TARD, 
Mannen-koor St. Caecilia Sweikhuizen, Gulicks Mannenkoor Nedcar en Mannenkoor DSM Research. Van te 
voren was niet bekend in welke volgorde zou worden opgetreden; door loting was de dit bepaald. Mignon 
had dit gedaan om te voorkomen dat er niet genoeg zangers en aanhang in de zaal aanwezig waren tijdens 
de verschillende optredens. Het programma, dat wij uitvoerden, was hetzelfde als op 11 maart maar 
uitgebreid met Der Gondelfahrer, Smoke gets in your eyes en het Trinklied. De toehoorders waren vol lof 
over ons optreden evenals onze dirigent. 
 
3.3 Opluisteren H. Mis + klein concert in Banneux op 27 augustus 2006 
 
Om 8.00 uur vertrokken aan de Drie Kruiken 2 bussen met zangers, partners en overige gasten naar 
Banneux waar na aankomst de zangers naar de grote kerk (hal) gingen om in te zingen en de rest van het 
gezelschap getrakteerd werd op koffie/thee met koek. De akoestiek in de hal was van zodanige aard dat 
onze dirigent besloot om het grootste deel van de gezangen aan het orgel te begeleiden. De Internationale 
H.Mis begon om 10.30 uur en werd opgedragen door 4 priesters, voor elke landstaal een, Nederlands, Duits, 
Frans en Italiaans. De pelgrims waren afkomstig uit de Nederlandse bisdommen Breda en Roermond en uit 
Italië. De kerk was voor ¾ bezet. Na afloop kregen we veel lof toegezwaaid. Na afloop van de H. Mis zongen 
wij nog enkele liederen in het Hospitium waar de bedevaartgangers zich verzamelden en wij ook koffie/thee 
aangeboden kregen. Aansluitend ging het hele gezelschap naar Restaurant L’Europe voor de goed 
verzorgde koffietafel. Voor een bezoek aan de mijn van Blegny moesten de zangers zich nog omkleden. Een 
van de zangers kwam daarbij tot de ontdekking dat de bussen verwisseld waren, want hij was zich aan het 
uitkleden in de verkeerde bus. Om 14.00 uur vertrokken we naar Blegny voor een bezoek aan de mijn of aan 
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het museum. Voordat we om 15.00 uur met de excursie in de mijn begonnen konden we eerst nog kijken 
naar een film over het mijngebeuren in België. Daarna werd de groep in tweeën verdeeld. Voor verschillende 
mensen was het echt een openbaring. De mensen die niet deelnamen aan de excursie konden ondertussen  
een bezoek brengen aan het mijnmuseum, met het treintje meegaan of zich verpozen in het restaurant. Door 
het slechte weer waren deze mensen genoodzaakt om zich in het restaurant op te houden. Daarom werd er 
besloten om al om 18.00 uur te vertrekken.  
 
3.4 Promsconcert 
 
T.g.v. het 55 jarig jubileum van ons koor had het bestuur het plan opgevat om eens een ander te concert te 
geven dan de mensen van het koor gewend waren. Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor had in mei 2005 
een Promsconcert georganiseerd t.g.v. hun 125 jarig jubileum. Twee van onze bestuursleden hebben deze  
muzikale happening bezocht en ze waren zo onder de indruk dat het bestuur besloot o.b.v. deze blauwdruk, 
waarbij de voor- en nadelen werden afgewogen, ook een dergelijk concert in het Geleense te organiseren. 
De bestuursleden kregen als opdracht om uit te kijken naar een publiekstrekker. Na inventarisatie van de in 
aanmerking komende publiekstrekkers besloot het bestuur om Treble te contracteren. In januari 2006 werd 
de eerste vergadering van de projectgroep gehouden, waarbij de verschillende taken verdeeld werden aan 
de hand van een actieplan. In eerste instantie werd besloten om dit concert om zaterdag 21 oktober te 
houden maar de uiteindelijke datum werd 28 oktober. De verschillende commissies werden nu aan het werk 
gezet om hun opgedragen taken uit te voeren zodat op 28 oktober alle stukjes van de puzzel in elkaar 
zouden passen. Het zou hier veel te ver voeren om de werkzaamheden van de verschillende commissies 
voor het Promsconcert uit de doeken te doen. Hieronder volgt een impressie van het Promsconcert 
opgetekend door Piet Besselink, secretaris van KNZV-Limburg rayon Swentibold. 
 
“Zaterdag, 28 oktober 2006. De Hanenhof goedgevuld met tegen de 700 bezoekers voor het Promsconcert 
van het Mannenkoor DSM Research. In elk geval te vol om een polonaise te maken volgens bandleider 
Richard. Een mooi, kleurig programma geeft de artiesten weer en voor de rest …………? Verrassend 
anders! Niets te lezen over de muzikale werken?! 
 
Voorzitter Wim geeft het tijdens de opening met een geheimzinnige lach ook nog eens aan: “ANDERS, 
VERRASSEND ANDERS!”  
Dat hebben we gemerkt! Een avond lang, volledig gevuld met entertainment van de bovenste plank. De 
muzikale aftrap met ‘I got the music in me’ gebracht door de Big Band Mosam Tune uit Maastricht, voor deze 
gelegenheid aangevuld met een 3-tal zangeressen á la Tina Turner, belooft veel spektakel. 
Dirigent Wim Schepers en bandleider Richard Meijer weten de zaal keer op keer weer te verrassen met 
muzikale hoogstandjes, samen als Fassbinder compleet met eiken vat en houten hamers, Wim later als 
Boccacio. Richard blijkt ook nog eens een voortreffelijke bariton, o.a. met muziek uit de Zigeunerbaron. Maar 
ook Marianne aan de vleugel van Mosam Tune heeft vocaal aardig wat in huis. Met o.a. Sentimental journey 
en Let’s get loud. Bij het laatste liedje worden de toeschouwers ook nog eens ludiek aan het werk gezet met 
schuurpapier en bij It’s oh so quiet worden de toeschouwers gevraagd mee te zingen waarbij Richard alle 
aanwezigen verdienstelijk aan het sssssssn krijgt. 
En dan Treble! De vreugde en lol aan het muziek maken spettert er vanaf en stilzitten op je stoel is dan 
lastig. Vurige ritmes worden met passie door Caroline, Djem en Nina een enthousiaste zaal in geslingerd. 
Samen met het koor wordt ook nog een Nigeriaans lied opgevoerd en er wordt samen met de Big Band 
schitterend geïmproviseerd. Ook met het bekende Amambanda assisteert het koor Treble. Diverse oldies 
worden ten gehore gebracht en Wim noemt z’n koorleden regelmatig zijn “Golden Oldies”  Na de pauze 
zagen we een gedaanteverwisseling bij het koor van Mannenkoor DSM Research naar Mannenkoor 
DSM·SABIC zoals het koor nu verder door het leven gaat, getooid met een mooie rooie zijden cravat.  
Het publiek werd nog verder verrast met oldies, musicals, operettes waar de dames van het Projectkoor 
Roermond het hoogste woord hadden. 
Kortom om alles te beschrijven zou dit verhaal absoluut te lang worden en……. zo’n muzikale rondreis moet 
je zelf beleven. Na het slotwoord werd door alle uitvoerenden Music van John Mills uitgevoerd.    
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Met een minutenlange staande ovatie dwong het publiek nog een ‘zugabe’ af.  Kortom een prachtige avond 
die bewijst dat er in de mannenkoor wereld veel mogelijk is….. 
Mocht je meer willen weten over de artiesten dan is dat via internet uiteraard mogelijk: 
Mannenkoor DSM·SABIC:  http://www.mannenkoordsm.nl/ 
Big Band Mosam Tune: http://www.mosamtune.nl/ 
Dames Projectkoor Roermond: via de site van mannenkoor DSM-Sabic te zien (promsconcert) 
Treble: http://www.treble.nl/  
 
Ik ben in elk geval ‘aangenaam verrast’ en tevens blij dat we het 55 jaar jonge Mannenkoor DSM·SABIC 
binnen de gelederen van rayon Swentibold hebben.  
 
Verassend anders! ©PB, coördinator Rayon Swentibold”. 
 
De middagrepetitie op dinsdag 31 oktober werd besteed om het Promsconcert te evalueren. Over het 
algemeen was men van mening dat het een zeer geslaagd concert was. Sommige leden zeiden dat onze 
oudere koorvrienden het te hard hadden gevonden. Thuur Kitzen zei dat onze dirigent een Oscar verdiende 
en hij overhandigde Wim een fles wijn voor de enorme prestatie die Wim met het koor had geleverd. 
 
3.5 Overige uitvoeringen en concerten 
 
3.5.1 Opluisteren H. Mis t.g.v. het 100 jarig bestaan van FNV Bondgenoten, woongebied Geleen-

Groot Beek op zondag 2 april 2006 in de St. Augustinuskerk in Geleen 
 
Omdat onze dirigent verhinderd was, hij moest de Pelgrimsmis in de Kathedraal te Roermond dirigeren met 
het Koninklijk Roermonds Mannenkoor, werd zijn plaats ingenomen door Luuc Karsten die op 29 maart alle 
werken met ons had doorgenomen. Voor een goed bezette kerk werden de verschillende werken uitgevoerd 
waarbij ons koor heel goed reageerde op de andere interpretatie van de werken door Luuc. We mogen 
terugzien op een geslaagde uitvoering afgaande op de reacties van de aanwezigen. 
 
3.5.2 Opluisteren receptie t.g.v.  het afscheid van Just Fransen van de Putte als directeur van DSM 

Limburg B.V. op 20 april 2006 
 
Op 20 april 2006 nam Just Fransen van de Putte afscheid als Directeur DSM Limburg B.V. De 
afscheidsreceptie in de voormalige loonhal van het hoofdgebouw Maurits werd muzikaal opgeluisterd door 3 
mannenkoren, t.w. Geleens Mannenkoor Mignon, Mannenkoor Beeker Liedertafel en ons koor. Het 
gezamenlijk „Oh danny boy“ was op verzoek van de scheidende directeur. 
 
3.5.3 Opluisteren begrafenis en crematie van ons koorlid Jan Leistra op zaterdag 6 mei 2006 
 
Op dinsdag 2 mei 2006 bereikte ons het trieste bericht dat ons koorlid Jan Leistra toch nog plotseling was 
overleden. We wisten het al een tijdje dat we Jan, die voor ons koor veel betekend heeft als o.a. 
bibliothecaris, niet meer zouden terugzien. Op zaterdag 6 mei nam het koor afscheid van Jan tijdens een 
indrukwekkende Eucharistieviering in de St. Augustinuskerk te Geleen. Zes koorleden fungeerden als 
slippendragers als waardering voor al datgene wat Jan voor ons koor gedaan heeft. Ook bij de aansluitende 
crematieplechtigheid leverde het koor een muzikale bijdrage. 
 
3.5.4 Opening nieuwe hoofdkantoor van SABIC Europe op dinsdag 5 september 2006  
 
Een drietal medewerkers van SABIC hadden het initiatief genomen om de opening van het nieuwe 
hoofdkantoor op te luisteren met een SABIC Symphonic Orchester. Uiteindelijk bestond het orkest uit 75 
personen (inclusief versterking van verschillende instrumenten). Er werd een opdracht gegeven aan de 
Belgische componist Bert Appermont om een mars te componeren. Het mannenkoor had verschillende 
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keren bij SABIC aangegeven dat men, als de gelegenheid zich voordeed, graag wou optreden. En de 
gelegenheid deed zich nu voor. Er werd contact opgenomen met de initiatiefnemers wat resulteerde in de 
opdracht aan Bert Appermont om de SABIC Symphonic March te voorzien van tekst voor het mannenkoor. 
Vanaf mei werd er erg hard gerepeteerd om de muziek onder de knie te krijgen. Er waren 2 repetities 
gepland samen met het orkest op 31 augustus in Fortunato en de generale op 4 september in het SABIC 
Paviljoen. De uitvoering op 5 september tijdens het openingsfeest was een doorslaand succes. Een staande  
ovatie van de Prins uit Saudi-Arabië, de hoofddirectie van SABIC Europe, minister Wijn en vele anderen was 
ons deel. 
 
3.5.5 Opluisteren afscheid Frans Noteborn, Voorzitter Raad van Bestuur van SABIC Europe op 6 

september 2006  
 
De opening van het nieuwe hoofdkantoor van SABIC Europe werd gecombineerd met het afscheid van 
Frans Noteborn als voorzitter van de Raad van Bestuur van SABIC Europe de dag erna. Aan het einde van 
de afscheidsreceptie nam Boy Litjens, de nieuwe voorzitter, het woord om Frans uit te luiden. Hierna was het 
de beurt aan Mister Al-Mady, vice-president van SABIC Corp. Zijn toespraak werd afgesloten door de Toast 
door ons koor gezongen. Terwijl het koor zich opstelde op het podium bood Monique en Wim Hendrix aan 
de Prins onze CD aan. Nadat de aanwezigen tot kalmte was gemaand zong het koor samen met Wim S 
Garavusa en, voorzien van een glas bier, het Trinklied. Frans Noteborn bedankte ieder persoonlijk voor deze 
serenade. 
 
3.5.6 Opluisteren Open Dag Chemie op zaterdag 7 oktober 2006  
 
Bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de brandweer- en security-organisatie van DSM was ons koor 
gevraagd om als eerste op te treden om 11.00 uur in het Alert & Care Center tijdens de Open Dag Chemie. 
Na de openingstoespraak van het hoofd van Parc Protection was het de beurt aan ons koor. Begonnen werd 
met het Trinklied, vervolgens Graceful and easy en tenslotte het Fassbinderlied waarbij de dirigent de 
aanwezige kinderen uitnodigde op samen met hem op het vat te slaan. Na ons optreden werd iedereen 
uitgenodigd om samen het glas te heffen op het 100 jarig jubileum. Ook de inwendige mens werd niet 
vergeten. Om 13.00 uur was ons volgende optreden in het bedrijfsrestaurant van Research. Voor de 
uitvoering van Garavasu was gezorgd voor een passend gillet dat veel leek op een koeienvel. Een van de 
vele kinderen die hier aanwezig waren werd gevraagd om samen met Wim het koor te dirigeren. Voor het 
Fassbinderlied was, naast het wijnvat, nog gezorgd voor enkele trommels. Door de kinderen werd hier gretig 
gebruik van gemaakt op uitnodiging van Wim. Om 14.00 uur vond ons laatste optreden plaats in het 
bedrijfsrestaurant. Na afloop van dit concert bracht onze voorzitter ons komende Promsconcert nog onder de 
aandacht van de aanwezigen. Na elk optreden was er een luid applaus voor ons optreden. 
 
3.5.7 Opluisteren Najaarsconcert Breuker Mannenkoor op zondag 22 oktober 2006 in de 

Pelgrimskerk te Treebeek 
 
Op uitnodiging van het Breuker Mannenkoor heeft ons koor deelgenomen aan haar jaarlijkse Najaarsconcert 
dat plaatsvond in de Pelgrimskerk. Het concert werd geopend door het Breuker Mannenkoor dat een 5-tal 
romantische liederen zong. Voor en na de pauze was het de beurt aan ons koor. I.v.m. het komende Proms-
concert werden Only you en When I’am sixty-four voor de eerste keer uitgevoerd. Aan het einde van het 
concert zong ons koor samen met het Breuker Mannenkoor nog Gegroet mijn Limburg. Aan het applaus te 
horen mogen we terug zien op een geslaagd concert. 
 
3.5.8 Aanbieding van het eerste exemplaar van het boek “Geschiedenis Mannenkoor DSM Research 

– 55 jaar zingen met plezier” aan onze beschermheer Loek Radix op vrijdag 27 oktober 2006  
 
In 2001, bij het gouden jubileum van ons koor, was het er niet van gekomen om de geschiedenis van ons 
koor op papier te zetten. Enkele mensen werden naderhand benaderd om deze tekortkoming goed te 



   

 Jaarverslag 2006 
 

 

JVS 2006, pagina 9 van 15 
  

maken. Tenslotte werd besloten om Harry Strijkers, amateur-historicus, te vragen om dit varkentje te 
wassen. Omdat Harry over enige tijd DSM ging verlaten zou hij toch genoeg tijd hebben om dit te doen. Het 
werd uiteindelijk augustus 2006 voordat het boek gereed was. Nu moest nog een datum geprikt worden om 
het eerste exemplaar aan onze beschermheer Loek Radix en aan onze oudste beschermheer Leen Revallier 
aan te bieden. Helaas moest de heer Revallier wegens ziekte verstek gaan. Toen werd besloten om i.p.v. 
Revallier Ben Schmitz te vragen. Op het laatste moment lied hij het ook afweten. Tijdens een lunch op het 
hoofdkantoor van DSM werd het eerste exemplaar door onze voorzitter, in aanwezigheid van Harry Strijkers, 
Monique Donko, Frank Kroese en Fer Janken, aan Loek overhandigd. In zijn aanbiedingstoespraak  
memoreerde Wim dat het tijdstip van verschijnen van het boek achteraf gezien goed gekozen was omdat 
DSM Research in deze vorm heeft opgehouden te bestaan. Dit was ook een van de redenen om de naam 
van het koor te wijzigen.  
 
3.5.9 Opluisteren begrafenis Henk Meens op woensdag 15 november 2006 in de St. Lambertuskerk te 

Oirsbeek 
 
Ons koor heeft een verzoek gekregen om de H. Mis bij de uitvaart van Henk Meens te verzorgen. Het is de 
wens van van Henk geweest om de uitvaartdienst te laten opluisteren door het Mannenkoor DSM·SABIC. 
Henk Meens was werkzaam bij DSM op de afdeling Control van Chemelot en zijn chef Paul Dohmen heeft 
zich sterk gemaakt om de laatste wens van Henk te realiseren. Ondanks dit onverwachte en plotselinge 
verzoek was het koor goed vertegenwoordigd. 
 
3.5.10 Concert in het Bejaardencentrum Vivantes in Oud-Geleen op woensdag 15 november 2006 
 
Eveneens op 15 november gaf ons koor een klein concert in Bejaardencentrum Vivantes in Oud-Geleen. Het 
programma had, gelet op het oudere publiek, een luchtig karakter. Onze Fassbinder zorgde met zijn 
“tromgeroffel” ervoor dat de mensen goed bij de les bleven. 
 
3.6 Jubilarissen 
 
Dit jaar was er geen koorjubilaris maar een zangersjubilaris, Bèr van Hest, die 41 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: 
 
15 jaar  Simon Koenders 
 
20 jaar  Joost Hillemans 
  Thuur Kitzen 
  Wim Nusser  
 
30 jaar  Herman Bartelink 
 
35 jaar  Toon van Houten 
  Ton Pijpers 
  Pierre Vorachen 
 
45 jaar  Zef Jacobs 
 
3.7 Kerstconcerten 
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3.7.1 Kerstconcert bij  Intertek op 15 december 2006 
 
Op verzoek van de directie van Intertek (het voormalige Polychemlab) verzorgde ons koor een Kerstconcert 
op hun locatie waaraan, naast ons koor, medewerking werd verleend door de sopraan Margriet Laumen en 
de tenor Ben Heijnen. Het Kerstconcert was opgesplitst in 2 delen waarbij in de pauze iedereen getrakteerd 
werd op een kop soep en een kippenpasteitje. Voor de pauze werden afwisselend met de solisten 9 
kerstliederen ten gehore gebracht en na de pauze nog eens 12. Onze dirigent had aan het begin van het 
Kerstconcert de aanwezigen verzocht om het kuchen te bewaren tot tussen de liederen. De toehoorders 
hebben zich er echt aan gehouden want bij het zingen van de verschillende kerstliederen was het stil in de 
loods. Het was een genot om daar te mogen zingen. 
 
3.7.2 Opluisteren H. Mis in Limbricht op 17 december 2006 en Kerstviering voor het hele koor 
 
Om 10.00 uur was het grootste deel van de koorleden aanwezig om in te zingen in een mooi versierde St. 
Salviuskerk te Limbricht. Aan het begin van onze jaarlijkse Kerstviering begon ons koor met het opluisteren 
van de H. Mis voor een goed bezette kerk. Onder de aanwezigen was ook onze beschermheer, Loek Radix, 
met zijn vrouw alsmede onze erebeschermheer Jan Zuidam. Aan het applaus, dat klonk aan het einde van 
de H. Mis, was te merken dat de aanwezigen hadden genoten van de koorzang. Na afloop toog het hele 
gezelschap naar het Gemeenschapshuis van Limbricht, waar de koffie en het kerstbrood al op ons stonden 
te wachten. Na een begroeting van onze jubilaris Bèr van Hest met zijn vrouw, onze beschermheer en onze 
erebeschermheer blikte onze voorzitter in zijn openingswoord terug op het jaar 2006 (mooie concerten, het 
gedenkboek, de opening van het nieuwe hoofdkantoor van SABIC Europe, het Promsconcert, een nieuwe 
naam aangepast aan de ontwikkelingen, het nieuwe logo, enz.). Ons koor werd geconfronteerd met het 
overlijden van Jan Leistra en Anny Dewaide en verder werden enige van onze leden en of echtgenotes 
getroffen door ziektes of anderszins, voor hen waren het moeilijke tijden. Gelukkig zijn de meeste weer in 
ons midden. We hadden tijdens deze Kerstviering  ook afscheid willen nemen van Harry Custers, maar de 
gezondheidstoestand van zijn echtgenote liet dit niet toe. In zijn dankwoord aan het adres van de leden voor 
hun inzet betrok hij ook onze dirigent Wim Schepers en onze pianiste Monique Offermans. Onze voorzitter 
overhandigde aan Monique en Wim een cadeau. Bovendien kreeg Wim nog een extra cadeau, n.l. een 
compilatie van foto’s van het Promsconcert. Ook onze beschermheer mocht een Dank je wel ontvangen voor 
de steun in het afgelopen jaar. Hij kreeg de stropdas van ons koor overhandigd evenals de CD’s met de 
SABIC Symphonic Marsh en met de foto’s van het Promsconcert. Daarna volgde de huldiging van Bèr van 
Hest voor zijn 40 jarig lidmaatschap van het KNZV. Onze voorzitter feliciteerde Bèr van Hest namens ons 
koor en betrok in zijn toespraak ook Bèr’s echtgenote, en overhandigde hen een fles geestelijk vocht en een 
boeket. Hierna was het de beurt aan Martin Dieteren om namens KNZV Bèr de speld en de daarbij 
behorende oorkonde te overhandigen. In zijn kleine toespraak zei hij dat het nog nooit was voorgekomen dat 
iemand gehuldigd werd bij 41 jarig lidmaatschap. Hierna was het de beurt aan het jeugdorkest van de 
Philharmonie uit Sittard om de aanwezigen in Kerststemming te brengen waarin zij goed slaagde. Na dit 
optreden was het tijd geworden om de inwendige mens te versterken. Eric Ketting had gezorgd voor een 
uitstekend koud en warm buffet. Tenslotte werden we nog getrakteerd op een stukje onvervalst dialect in de 
vorm van een eenakter van de groep Spektakel, speelsters en speler van de toneelgroep Kraonkel uit 
Geleen, die een herkenbaar stuk over het komende Kerstdiner ten tonele voerde. Als dank voor hun 
geleverde inspanning mochten de uitvoerenden van de toneelgroep een fles wijn ontvangen. Voor de 
dirigent van het jeugdorkest van de Phil was er een bloemetje en enveloppe. Namens alle aanwezigen mag 
ik de organisatoren bedanken voor hun uitstekende keuze en verzorging. 
 
3.7.3 Kerstconcert voor de Ouderen in de Hanenhof te Geleen op 19 december 2006 
 
Omdat het voorgenomen Kerstconcert bij het Hoofdkantoor van SABIC Europe door technische problemen 
geen doorgang kon vinden moesten alle koorleden al om 14.00 uur in de Hanenhof aanwezig zijn om in te 
zingen. Even na 15.00 uur kon de voorzitter alle aanwezigen, waaronder onze beschermheer Loek Radix, 
onze eredirigent Giel Ruijters en de heer Koks, namens het FSI, allen met echtgenote, en vele mensen van 
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Vivantes, welkom heette. Voor een bijna volle zaal kon ons koor het eerste deel van haar programma 
afwerken, waarbij medewerking werd verleend door de sopraan Margriet Laumen en de tenor Ben Heijnen. 
In de pauze werden alle aanwezigen getrakteerd op koffie/thee en kerstbrood. Na de pauze nam onze 
dirigent het woord en zei dat de aanwezigen zich niet hoefden te schamen om te applaudisseren, wat ze 
daarna ook zeer goed deden. Op het einde van het tweede deel werden alle aanwezigen opgeroepen om bij 
Amen mee te klappen. Na het zingen van Stille Nacht, heilige Nacht werd ons optreden beloond met een 
daverend applaus van alle aanwezigen. We konden de roep om een “Zugabe” niet naast ons neer leggen en 
het lied Nina, nana del bambinelo met medewerking van de sopraan Margriet Laumen en de tenor Ben 
Heijnen werd nog eens gezongen. Voor de solisten en Monique en Wim waren er bloemen. 
 
 
3.7.4 Kerstconcert op het hoofdkantoor van DSM te Heerlen op 20 december 2006 
 
Omdat het Kerst concert bij SABIC Europe niet was doorgegaan waren de solisten Margriet en Ben aanwezig 
om dit Kerstlunchconcert extra op te luisteren. Hierdoor was onze dirigent genoodzaakt om het uit te voeren 
programma aan te passen met enkele liedjes waarbij de solisten hun medewerking verleenden. Ons 
Kerstlunchconcert in het hoofdkantoor van DSM werd geopend door een toespraak van Jan Zuidam, onze 
erebeschermheer. Hij had alvast bloemen voor de dames Margriet en Monique en een fles wijn voor de heren 
Ben en Wim. De koorleden kregen manchetknopen aangeboden als presentje van DSM. Doordat het een 
lunchconcert was varieerde het aantal aanwezige toehoorders erg. Desondanks kunnen we terugzien op een 
geslaagd optreden. 
 
4 Overige 
 
Aanpassing naam van het koor aan de gewijzigde omstandigheden 
 
De reden van de naamswijziging van het koor is gelegen in het feit dat het DSM Research van nu niet meer 
is de DSM Research van een aantal jaren geleden. De locatie Research is veranderd in een Campus, waar 
meerdere ondernemingen op gevestigd zijn. Verder is er ook een wijziging gekomen in de subsidiever-
strekking door DSM, waardoor het bestuur genoodzaakt was om op zoek te gaan naar een andere 
subsidieverstrekker naast DSM. SABIC Europe is bereid gevonden om op te treden als medesubsidie-
verstrekker. Het Promsconcert werd aangegrepen om de nieuwe naam van het koor naar buiten te brengen. 
Na de pauze van het Promsconcert werd de nieuwe naam en het nieuwe logo van het koor bekendgemaakt. 
Alle leden verschenen met een stropdas i.p.v. het bekende strikje op het toneel. In de stropdas was het 
nieuwe logo en de nieuwe naam van het koor geweven. Ook werden door de 4 (oud) voorzitters, te weten 
Jan Cellissen, Piet Hendricks, Piet Dorssers en Frank Kroese en de nieuwe banners onthuld.  
 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 7 maart 2007, 
 
 
 
 
 
 
 
W. Hendrix    F. Kroese     F. Janken 
Voorzitter                      Penningmeester   Secretaris 
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5 BIJLAGE  Overzicht uitgevoerde werken 
 
Lente Gala Concert op 11 maart 2006 
 
- Sur les remparts  Samen met Mannenkoor Sweikhuizen 
- Garavusa   - Coro di Cavalieri 1 en 2 uit Oberto 
- Ei Oechnjem   Samen met Mannenkoor Sweikhuizen en Cantarella 
- Swinging down the lane - Amigos para siempre 
- Rhapsodie giocosa 
 
Stemmen uit het land van Swentibold in het Mannenkoren festival op 18 maart 2006 
 
- Der Gondelfahrer  - Swinging down the lane 
- Sur les remparts  - Smoke gets in your eyes 
- Garavusa   - Rhapsodie giocosa 
- Ei Oechnjem   - Trinklied 
 
Opluisteren H. Mis t.g.v. 100 jarig bestaan van FNV Bondgenoten, woongebied Geleen-Groot Beek op 
2 april 2006 
 
- Vaânachnu   - Otsje Nasj 
- Kodosh   - Frieden 
- Yimloch   - The long day closes 
- Signore delle Cime  - Slava vysnich bogu 
- Heilig, Heilig   - Glück auf 

   - Toast 
    
Opluisteren receptie t.g.v.  het afscheid van Just Fransen van de Putte als directeur van DSM 
Limburg B.V. op 20 april 2006 
 
- Smoke gets in your eyes 
- Garavusa 
- O Danny boy 
 
Opluisteren H. Mis + klein concert in Banneux op 27 augustus 2006 
 
- Vaânachnu   - Seigneur, je vous en prie 
- Kodosh   - Tous puissant 
- Yimloch   - Otsje Nasj 
- Signore delle Cime  - Über alle Gipfeln ist Ruh 
- Alleluia (tussenzang)  - The long day closes 
- Credo    - Ave Maria 
- O bone Jesu (voorbeden) - Slava vysnich bogu 
 
- Garavusa   - Trinklied 
 
Opening nieuwe hoofdkantoor SABIC Europe B.V. op 5 september 2006  
 
- SABIC Symphonic March 
 
Opluisteren afscheid Frans Noteborn, Voorzitter Raad van Bestuur van SABIC Europe op 6 
september 2006 
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- Toast  - Garavasu - Trinklied 
 
Opluisteren Open Dag Chemie op 7 oktober 2006  
 
- Fassbinderlied   - Ei Oechnjem 
- Garavasu   - Graceful and easy 
- Jägerlied   - Trinklied 
 
Najaarsconcert Breuker Mannenkoor op 22 oktober 2006 
 
- Sur les remparts  - Garavasu   
- Ei Oechnjem   - Swingin down the lane 
- Only you   - Smoke gets in your eyes 
- When I’am 64   - Jägerlied 
- Trinklied   - Gegroet mijn Limburg 
 
Promsconcert op 28 oktober 2006  
 
Intro: 
I GOT THE MUSIC    Bigband, soliste, Koren 
 
ONLY YOU     Bigband, DSM 
SENTIMENTAL JOURNEY   Bigband, DSM 
 
Overgang naar deel Treble: 
LET’S GET LOUD    Bigband, (Treble) 
 
Programma van Trebl    Treble 
LEAVE ME ALONE 
MAGIC 
RAMANAMADA 
FREE AS A BIRD   
 
Overgang naar volgend deel: 
“BETELEHEMU” met andere Trebletekst  Treble, DSM 
 
TWEE KROATISCHE VOLKSLIEDEREN Richard, DSM, piano 
 
SELECTIE UIT BOCCACCIO:   DSM, Dames, Richard, Wim, piano 
- HEUT AM TAG 
- NEUSTE NOVELLEN 
- FASSBINDERLIED 
 
PAUZE 
 
Surprise:  
STANDCHEN     Richard, Wim, piano 
 
Programma van Treble:   Treble 
LORABAYA 
PART OF A DAY 
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AMAMBANDA     Combo BB, DSM 
TEN YEARS AGO 
 
LA MALANGA     Bigband, trompetsolo 
I’TS OH SO QUIET    Bigband 
THINK      Bigband 
 
SELECTIE UIT ZIGEUNERBARON: 
- WERBERLIED    DSM, Dames, Richard, piano 
- EINZUGSMARSCH    DSM, Dames, piano 
 
WHEN I’AM 64     DSM, piano 
OH HAPPY DAY    DSM, Dames, piano 
SMOKE GETS IN YOUR EYES   DSM, piano 
 
Act: 
EVERYBODY NEEDS SOMEBODY  Bigband, soli 
 
Slot: 
MUSIC      ALLEN  
 
Opluisteren begrafenis Henk Meens op woensdag 15 november  
 
- Vaanachnu   - Quatre petites prières nr 3 
- Kodosh    - Otsje Nasj 
- Yimloch   - Sanctus , Heilig, Heilig 
- Frieden   - Slava vysnich Bogu 
 
Concert in het Bejaardencentrum Vivantes in Oud-Geleen op woensdag 15 november 2006 
 
- Sur les remparts  - Garavasu   
- Ei Oechnjem   - Swingin down the lane 
- Only you   - Smoke gets in your eyes 
- When I’am 64   - Jägerlied 
- Trinklied   - Fassbinerlied 
- Sentimental journey 
 
Kerstconcert bij Intertek op vrijdag 15 december 2006 
 
Il est né le divin enfant  Koor  Dormi fili    Koor/tenor 
Minuit Noël   Duet  Weihnachtliche Kantate   Koor 
Jezus chez les Bretons  Koor/Sopraan Maria Wiegenlied   Tenor 
Gesu Babino   Solo  Betelehemu    Koor  
Nina, nana del bambinelo Koor/solisten Weisser Winterland   Sopraan 
Eere zij God in den Hooge Koor  Rudolph the red nosed Reindeer  Sopraan 
O divine Reedeemer  Solo  Petersburger Schlittenfahrt  Sopraan 
Tebe Poem   Koor/Tenor Amen     Koor 
Noccoj pa oh nocoj  Koor  Angel Carol    Duet 
      We wish you a Merry Christmas  Koor 
      Still a Bach Christmas   Duet 
      Stille Nacht, heilige Nacht  Koor/solisten 
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Opluisteren H. Mis in de St. Salviuskerk te Limbricht op zondag 17 december 2006 
 
Vaânachnu    Frieden   Slava vysnich Bogu 
Kodosh     Otsje Nasj 
Yimloch     Mno gaja Ljeta 
Les anges dans nos campagnes  Bethlehem 
 
Kerstconcert voor de Ouderen in de Hanenhof te Geleen op dinsdag 19 december 2006    
 
Il est né le divin enfant   Koor  Dormi fili    Koor/tenor 
Les anges dans nos campagnes  Koor/solist Weihnachtliche Kantate   Koor 
Minuit Noël    Duet  Maria Wiegenlied   Tenor 
Jezus chez les Bretons   Koor/Sopraan Betelehemu    Koor 
Gesu Babino    Solo  Weisser Winterland   Sopraan 
Nina, nana del bambinelo  Koor/solisten Rudolph the red nosed Reindeer 
 Sopraan 
Eere zij God in den Hooge  Koor  Petersburger Schlittenfahrt  Sopraan 
Bethlehem    Koor  Amen     Koor 
O divine Reedeemer   Solo  Angel Carol    Duet 
Mno gaja Ljeta    Koor  We wish you a Merry Christmas  Koor 
Tebe Poem    Koor/Tenor Still a Bach Christmas   Duet 
Noccoj pa oh nocoj   Koor  Stille Nacht, heilige Nacht         Koor/solisten 
 
Kerstconcert op het Hoofdkantoor van DSM te Heerlen op woensdag 20 december 2006  
 
Dormi fili    Koor/tenor 
Minuit Noël    Duet 
Jezus chez les Bretons   Koor/Sopraan 
Weihnachtliche Kantate   Koor 
Angel Carol    Duet 
Weisser Winterland   Sopraan 
Rudolph the red nosed Reindeer  Sopraan 
Amen     Koor 
We wish you a Merry Christmas  Koor 
Still a Bach Christmas   Duet 
Stille Nacht, heilige Nacht         Koor/solisten 
 
 


