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1 Inleiding 
 
Dit jaarverslag omvat het hele jaar 2007, een jaar waarin we gemerkt hebben dat vreugde en verdriet heel 
dicht bij elkaar liggen. Op 20 september 2007 bereikte ons het trieste bericht dat ons koorlid Herman Vos vrij 
plotseling was overleden. Op vrijdag 27 september 2007 waren een groot aantal leden aanwezig op zijn 
crematie. In hem verliest ons koor een goede bas. 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 10 formele bestuursvergaderingen gehouden in het Theatercafé 
Karrousel. Het bestuur heeft veel tijd gestoken in herverdeling taken bestuur en commissies, het sturen van 
de verschillende commissies, de naamswijziging, activiteiten.  
 
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 7 maart 2007 werd in 't Volkshoes van Lindenheuvel de 56-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 / Technische Commissie  Pierre Storcken   
Acquisitie     Frits Smeets 
Technische Commissie / Muziek  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 / 

begrafenissen e.d. 
 
Er zijn felicitaties gestuurd naar andere verenigingen die ook een jubileum hadden, maar waar we als  
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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 24 maart resp. 24 november 2007. Tijdens de Voorjaar- en Herfstvergadering is uitvoerig 
aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen het KNZV en KNZV-Limburg, het vernieuwen en verjongen 
van de mannenkoren en over samenwerken. Op 14 maart 2007 was het Steinder Mannenkoor gastheer voor 
de vergadering KNZV-Limburg, Regio Swentibold  en ons koor was gastheer op 31 oktober 2007. In het 
overleg is de afstemming van uitvoeringen door de mannenkoren in de Regio Swentibold aan de orde 
gekomen alsmede het project Koorcoaching, afstemming standpunt bepaling ontwikkeling binnen KNZV en 
KNZV-Limburg, enz. 
 
2.5 Ledenmutaties 
 
In het afgelopen jaar is ons actieve ledenbestand met 6 leden afgenomen, te weten Zjèr van Aarssen, Peter 
Janssen, Erich Jeitler, Simon Koenders, Herman Vos en Henk Westerink en met 6 nieuwe leden 
toegenomen, te weten:  
1e Tenor: Jo Wetsels 
2e Tenor: Jac Gadiot, Ed van Lamoen, Frans Schmeitz 
Bariton: Ben Gerritsen 
Bas: Jan de Koning. 
Op 31 december 2007 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 2007 2008 2007 2008 

1e Tenor 14 15 67,3 67,9 
2e Tenor 13 15 64,1 62,3 
Bariton 20 20 63,5 63,5 
Bas 18 15 61,4 67,1 
Totaal koor 65 65 63,8 65,8 
Van de 65 zangers komen er 34 uit de gemeente Sittard-Geleen. 
 
2.6 Koorblad, mededelingenbladen en website 
 
Door allerlei omstandigheden is er in het afgelopen verenigingsjaar geen Koorblad uitgegeven. In de 2e helft 
van 2007 is de redactiecommissie weer bij elkaar gekomen om de draad weer op te pakken. Er is nu ook voor 
een andere opzet en uitvoering gekozen. Begin 2008 zal het eerste vernieuwde Koorblad verschijnen in een 
cyclus van 3 per jaar. 
 
De redactie van het koorblad is in handen van Piet Hendricks, Charles Geersheuvels en Math de Smet. 
 
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.  
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3 Verenigingsactiviteiten 
 
3.1 Limburg ontmoet Cornwall 
 
In juli 2006 heeft de secretaris een mailtje gekregen van het mannenkoor Imerys Eastern Area Male Choir uit 
St. Austell, Cornwall, Engeland die, in het kader van hun 60 jarig bestaan, in 2007 een bezoek wilde brengen 
aan Limburg. Op internet had de vice-voorzitter Alfons Rebers, een Nederlander, gezocht naar een 
bedrijfskoor in Limburg om samen een concert mee te geven en toen was hij op onze website gekomen. Ze 
waren van plan om in Limburg 2 concerten te geven. Op maandag 28 mei 2007 heeft het koor in Valkenburg 
in de Protestantse kloosterkerk een concert gegeven en op 31 mei 2007 heeft het koor samen met het 
Mannenkoor DSM·SABIC een concert in het Gemeenschapshuis Noeber Beemden te Schinnen gegeven. 
Na afloop van het concert van de beide koren heeft het Euregio-orkest voor een feestelijke afsluiting 
gezorgd. Het koor uit Cornwall is, evenals het Mannenkoor DSM·SABIC, van oorsprong een bedrijfskoor. 
Voor aanvang van het concert heeft Frank Kroese, als vice-voorzitter (Wim was in Rome) het mannenkoor 
Imerys Eastern Area Male Choir welkom gehete. Voor en na de pauze traden de beide koren op waarbij het 
Mannenkoor DSM·SABIC steeds opende. Het programma van het koor uit Cornwall bestond uit typische 
Engelse muziek; alles werd zonder partituur gezongen. Het talrijke aanwezig publiek was erg te spreken 
over het programma van beide koren. Het koor uit Cornwall besloot hun programma met het Cornwalls 
volkslied, waarbij iedereen in de zaal ging staan. Voordat het Euregio-orkest begon aan hun programma 
werden eerst de nodige cadeaus uitgewisseld. 
 
3.2 Lentegalaconcert “onder de STERREN” in het Openluchttheater te Valkenburg op 2 juni 

2007 
 
Op uitnodiging van Koninklijke Fanfare Sint Caecilia Puth heeft ons koor meegewerkt samen met de Steinse 
sopraan Dora van Heumen aan het Lentegalaconcert “onder de STERREN” in het Openluchttheater in 
Valkenburg. De schitterend begroeide rotsachtige omgeving en het mooie weer heeft een sprookjesachtige 
bijdrage geleverd aan het samenspel onder de sterrenhemel. Het concert werd door ons koor geopend met 
een programma bestaand uit een viertal operawerken gevolgd door een zestal lichtere werken. Samen met 
de Koninklijke Fanfare Sint Caecilia uit Puth werden het Slavenkoor uit Nabucco en Conquest of Paradise 
nog uitgevoerd. De Koninklijke Fanfare Sint Caecilia uit Puth o.l.v. Harry Vorselen had o.a. een medley uit 
The Phantom of the Opera op het programma staan. Het aanwezige publiek beloonde de uitvoerenden met 
een daverend applaus aan het einde. 
 
3.3 Concert t.g.v. de Heiligverklaring van Pater Karel te Munstergeleen op 24 juni 2007 
 
Op zondag 3 juni 2007 is Pater Karel door Paus Benedictus XVI te Rome Heilig verklaard. T.g.v. deze 
Heiligverklaring zijn in Munstergeleen in het weekend van 22 t/m 25 juni 2007 verschillende activiteiten 
georganiseerd. In eerste instantie was het de bedoeling geweest om weer samen met de Koninklijke Fanfare 
Sint Caecilia Puth op te treden. Het uit te voeren programma zou dan gelijk zijn aan het programma van 2 
juni. Op het laatste moment heeft de Fanfare uit Puth afgezegd omdat te weinig leden aanwezig konden zijn. 
Hiervoor in de plaats trad Harmonie St. Caecilia uit Simpelveld op, ook o.l.v. Harry Vorselen. Omdat Wim 
Schepers en Monique Offermans allebei niet aanwezig konden zijn, wegens verplichtingen in Roermond, 
stond ons koor deze keer onder leiding van Patrick Heckman en aan de piano Gerald Wijnen. Het 
programma bestond uit een klassiek gedeelte en een luchtig gedeelte. Ondanks herhaaldelijk verzoek om 
het aanwezige publiek in het feestpaviljoen tot kalmte aan te sporen hebben we ons programma heel goed 
ten uitvoer gebracht. Vreemde ogen dwingen, zullen we maar zeggen. Een overweldigend applaus, aan het 
einde van ons optreden, viel ons ten deel. 
 
3.4 Opera- en Belcantoconcert in Zorgcentrum St. Odilia te Geleen op 12 september 2007 
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In het Zorgcentrum St. Odilia luisteren de patiënten regelmatig naar klassieke muziek. Helaas zijn zij niet 
instaat om naar de schouwburg te gaan. Op initiatief van Piet de Groen, die regelmatig hier komt om tijdens 
activiteiten de mensen van koffie en thee te voorzien, heeft ons koor er voor gezorgd dat deze mensen een 
avond het gevoel hebben gekregen dat ze in de schouwburg waren. Wim Schepers en de Muziekcommissie 
hebben een programma samengesteld wat bestond uit opera- en belcantowerken. Er werden in totaal 13 
stukken uitgekozen. Door vakantie en ziekte waren slechts 41 van de 67 leden aanwezig, maar die 
aanwezig waren hebben een zeer goed resultaat neergezet. “Het was niet mooi, het was zeer mooi”. Voor 
herhaling vatbaar. 
 
3.5 Herman Vos, bas, plotseling overleden op 20 september 2007  
 
Op donderdag 27 september 2007 ontving ons koor een rouwbrief. Bij het lezen van deze rouwbrief kreeg ik 
een krop in mijn keel. Herman Vos was op zijn geliefde eiland Corsica op  20 september overleden als 
gevolg van een wespensteek (Herman was er allergisch voor). Ondanks het snelle ingrijpen was er geen 
redden meer aan. Ofschoon het al laat was (het was reeds 22.00 uur geweest) werd geprobeerd om zoveel 
mogelijk leden in kennis te stellen van dit plotselinge overlijden en van de crematie de volgende dag. Op de 
crematie op 28 september 2007 waren een groot aantal (28) leden aanwezig om Herman de laatste eer te 
bewijzen. We verliezen in Herman een zeer goede bas. 
 
3.6 Opluisteren H. Mis en Koffieconcert in Grevenbicht op 7 oktober 2007 t.g.v. het 100-jarig 

bestaan van de parochiekerk van de H. Catharina 
 
Op zondag 7 oktober 2007 waren om 9.00 uur al veel leden aanwezig in het feestpaviljoen om hun keel te 
smeren met een kop koffie want om 9.30 uur moesten we aantreden om in te zingen onder begeleiding van  
Monique Offermans aan de piano. Om 10.15 uur luisterde ons koor de H. Mis op voor een goed gevulde 
kerk. Het applaus na de H. Mis was een compliment voor ons optreden. Hierna kregen de koorleden en de 
kerkgangers een kop koffie aangeboden waarna om 11.45 uur het koffieconcert begonnen. Alle aanwezigen 
beloonde ons optreden met een langdurig applaus waarna Wim Schepers genoodzaakt was om een 
gedeelte van het laatste uitgevoerde stuk, n.l. Coeur bachique, nogmaals uit te voeren. Na afloop werd het 
koor nog getrakteerd op enkele consumpties. Op de daarop volgende middagrepetitie werden de koorleden 
nog eens gecomplimenteerd met de beide uitvoeringen. 
 
3.7 Opluisteren van de H. Mis in de Koepelkerk te Maastricht op 4 november 2007  
 
In september, bij de voorbespreking in de Koepelkerk, had iemand van ons koor op de kalender in de 
sacristie geschreven (bij het zien wat achter de naam van Mignon stond, die in oktober hier hadden 
gezongen) “Topkoor”. In de preek van de pastoor ging hij hierop in, want het thema van de preek was 
“Zelfvertrouwen” . Niet alleen betrok hij ons koor in de preek maar ook de dirigent. In de kerk waren bijna alle 
plaatsen bezet (ongeveer 600 personen) en dat deed ons goed. Want we zongen alsof ons leven ervan af 
hing. De pastoor zei dat wij niet alleen prachtig zongen maar ook onze uitspraak was uitstekend. Voor het 
slotlied klonk een luid applaus van de aanwezigen. Maar bij het zingen van het slotlied kon je een speld 
horen vallen en na de laatste tonen gingen de kerkgangers uit hun dak. Ons koor werd deze keer begeleid 
door Ben Kerkhof aan het orgel. Deze kerk leent zich uitstekend om een Kerstconcert te geven op de 
trappen van het priesterkoor. Volgens onze dirigent hadden we heel goed en gedisciplineerd gezongen. 
 
3.8 Opluisteren Tentoonstelling Allemaal Anders! bij de Mondriaan Zorggroep (Welterhof) te 

Heerlen op 10 november 2007  
 
In het kader van de expositie van zelfgemaakte kunstwerken van bewoners en hun familie bij de Mondriaan 
Zorggroep (Welterhof) te Heerlen onder de titel “Allemaal Anders!” verzorgde ons koor een concert. De 
toehoorders bestond uit onze eigen trouwe fans en een paar andere toehoorders. Omdat het zaterdag was, 
was slechts een gedeelte van de bewoners aanwezig. Desondanks kunnen we terug zien op een geschaald 
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concert waarbij, na afloop van het concert, Monique Offermans, Wim Schepers en Jan (Pierre) Geurts in de 
bloemen werden gezet. 
 
3.9 Overige uitvoeringen en concerten 
 
3.9.1 Leden van het Mannenkoor DSM·SABIC zorgen voor versterking 
 
Begin januari 2007 kwam het verzoek van de cursusleiding van de Middle Management Course (MMC) of 
een afvaardiging van het mannenkoor als versterking en katalysator wilde functioneren bij het laatste blok 
van deze cursus dat vooral gericht is op ‘samenwerken’, het met zijn allen instuderen van een nog onbekend 
zangstuk en dit op zeer korte termijn (1,5 uur) optillen naar een hoog performance-niveau is een hiervoor 
een prachtige metafoor. Op donderdag 8 maart 2007 hebben 17 leden van ons koor gezorgd voor de nodige 
versterking. Het was een hele gewaarwording om samen met 50 ongeschoolde zangers en zangeressen 
verschillende stukken in te studeren en uit te voeren op een schitterende locatie, n.l. in de Abdijkerk van 
Rolduc. 
  
3.9.2 Koninklijke Onderscheiding voor (Harrie) Rie Dewaide 
 
Voor zijn vele verdiensten voor de gemeenschap maar zeker voor het Mannenkoor DSM·SABIC heeft het de 
Koningin behaagd om Rie Dewaide te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op 27 april 2007 
heeft hij uit handen van de burgemeester van de Gemeente Sittard-Geleen, Drs. Sjraar Cox, ter gelegenheid 
van Koninginnedag, de daarbij behorende koninklijke onderscheiding gekregen.  
 
Rie Dewaide is op 1 januari 1970 lid geworden van ons koor en snel daarna is hij toegetreden tot het 
bestuur. Hij heeft dit dik dertig jaar volgehouden. Binnen het bestuur heeft hij zich vooral beziggehouden met 
de muziekbibliotheek. Tot de dag van vandaag is hij als voorzitter van de muziekcommissie actief in het 
vernieuwen van ons muziekbestand. Het herschrijven van oude en moeilijk leesbare zangpartituren op de pc 
behoort tot de specialiteiten van Rie. 
 
Naast de muziek op papier heeft hij zich ook toegelegd op de muziekbeoefening en wel als koordirigent. Het 
mannenkoor heeft daarvan geprofiteerd bij de langdurige ziekte van de toenmalige dirigent. Ook diverse 
andere koren hebben van zijn talent gebruikgemaakt. Bedenkend daarbij dat zijn vrouw een jarenlang 
ziekbed heeft gehad, is het des te opmerkelijker en te waarderen wat hij al die jaren voor het koor gedaan 
heeft. Helaas heeft zijn vrouw dit alles niet meer mogen meemaken. 
 
In de toespraak van onze voorzitter Wim Hendrix, bij de huldiging op de daaropvolgende repetitieavond, 
haalde hij aan dat Rie nog steeds een van de steunpilaren van ons koor is en hij hoopte dat Rie nog vele 
jaren bij ons koor en daarbuiten actief mag blijven. Met steun van de kinderen en kleinkinderen moet dat 
lukken. 
 
3.9.3 Mannenkoor DSM·SABIC werkt mee aan CD van Dora van Heumen 
 
Uit ons optreden tijdens het Lentegalaconcert “onder de STERREN” in het Openluchttheater te Valkenburg 
op 2 juni 2007 is de vraag voortgekomen of ons koor niet mee wilde werken aan de nieuwe CD van Dora 
van Heumen. Op woensdagavond 26 september 2007 vonden de opnames van de 2 liederen, t.w. Laef het 
laeve en Dörp mien dörp, plaats in de Ontmoetingskerk te Geleen. 
 
3.9.4 Uitreiking van het eerste exemplaar van de CD van Dora van Heumen in Kasteel            

Hoensbroek op 4 november 2007, aansluitend klein concert 
 
Na het zingen van de H. Mis in de Koepelkerk te Maastricht toog de hele koorfamilie met partners naar het 
Gemeenschapshuis van Mariarade, waar een heerlijke lunch klaarstond. Dit als overbrugging naar de CD 



   

 Jaarverslag 2007 
 

 

JVS 2007, pagina 8 van 14 
 

presentatie van Dora van Heumen. Om 14.30 uur moesten we aanwezig zijn in Kasteel Hoensbroek waar 
om 15.00 uur de feestelijkheden begonnen. Voor de pauze was het de beurt aan Dora van Heumen voor 
een optreden, al dan niet samen met andere solisten zoals Ben Verdellen en Ivo van der Bijl. Na de pauze 
was het onze beurt. We begonnen met het Trinklied en daarna kwamen de liederen aan de beurt die wij 
samen met Dora van Heumen zongen en wel “Laef het Laeve” en Dörp, mien dörp”. Bij het beluisteren van 
de CD kon men constateren dat de 2 liederen heel goed uit de verf kwamen. 
 
3.10   Jubilarissen 
 
Dit jaar waren er 2 koorjubilarissen, t.w. Monique Offermans en Jan Berix, die allebei 25 jaar lid waren voor 
ons koor. Voor de KNZV was vooral het jubileum van Monique heel speciaal, een vrouw 25 jaar lid van een 
mannenkoor.  
 
Volgens een oud gebruik worden in het jaarverslag ook de namen genoemd van de jubilea waarbij geen 
huldiging plaatsvindt, de zogenaamde “lustrumvierders”. Helaas kunnen we dit jaar geen “lustrumvierders” 
vermelden want er waren er geen. 
 
3.11 Kerstconcerten 
 
3.11.1 Opluisteren Kerstviering KBO Lindenheuvel op woensdag 12 december 2007 
 
Op verzoek van het bestuur van KBO Lindenheuvel heeft ons koor hun Kerstviering muzikaal opgeluisterd 
met een aantal liederen. Omdat het onze repetitieavond was kon dit verzoek gecombineerd worden met 
onze repetitie. Ons bestuurslid Frits Smeets had ervoor gezorgd dat enkele percussionisten van de 
Philharmonie aanwezig waren om samen met ons het kerstlied Betelehemu met hun djembes te begeleiden. 
Tijdens de Kerstviering van de KBO kon dit meteen worden uitgeprobeerd en tot groot succes. Het was voor 
ons een goede generale repetitie. 
 
3.11.2 Opluisteren H. Mis in Geulle op 16 december 2007 en Kerstviering voor het hele koor 
 
Onze kerstviering vond dit jaar plaats in Geulle. Het koor begon met het opluisteren van de H. Mis in de St. 
Martinuskerk in Geulle-Dorp. De liederen die onder de H. Mis gezongen werden bestond voor het grootste 
deel uit oude en nieuwe kerstliederen. Als soliste trad dit jaar de Tsjechische sopraan Štěpánka 
Heřmánková uit Praag op, die met haar mooie stem enkele liederen ten gehore bracht. De H. Mis werd 
afgesloten met het lied Slava v’ysnich Bogu gevolgd door een daverend applaus van de aanwezigen in de 
kerk. Daarna toog het hele gezelschap naar de Harmoniezaal in Geulle, alwaar we getrakteerd worden op 
kerstbrood en koffie of thee. Na de opening door Frits Smeets van het organisatiecomité sprak onze 
voorzitter een welkomstwoord waarin hij de jubilarissen Monique Offermans en Jan Berix met hun partners 
begroette alsmede onze eredirigent Giel Ruijters met partner, ons erelid Ben Schmitz met partner en Martin 
Dieteren, afgevaardigde van KNZV-Limburg. Er waren afmeldingen binnengekomen van ons ereleden Leen 
Revallier en Ed Stroeks en van Peter Janssen. Na het welkomstwoord waren er optredens van Štěpánka 
Heřmánková, met Monique aan het elektronisch orgel, die ons verraste met het Viljalied en van Ruby 
Zelissen van de harmonie van Grevenbicht die ons met haar mooie klarinetspel in de ban hield. Na deze 
optredens was het tijd om de inwendige mens te versterken. Het organisatie comité had weer gezorgd voor 
een uitstekend buffet. Hierna nam onze voorzitter Wim Hendrix het woord om onze jubilarissen eerst in het 
algemeen toe te spreken en hen te bedanken voor hun inzet voor ons koor. Monique Donko overhandigd 
aan de partner van Jan een boeket en aan de partner van Monique een fles wijn. Ook de moeder van 
Monique werd in de huldiging betrokken en zij werd verrast met een boeket. Voordat Wim iedere jubilaris 
apart ging toespreken was het de beurt aan Martin Dieteren, de afgevaardigde van KNZV-Limburg. Hij 
feliciteerde niet alleen de jubilarissen maar ook het koor met deze kanjers van jubilarissen, in het bijzonder 
Monique Offermans. Het is een unicum binnen de mannenkorenwereld dat een vrouw een 25 jarig jubileum 
viert. Hij beloofde dat er nog wel iets over geschreven zal worden in de Nieuwsbrief van KNZV-Limburg. Na 
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al deze lovende woorden werd het tijd om de jubilarissen de zilveren speld van het KNZV op te spelden en 
de daarbij behorende oorkonde te overhandigen. Vervolgens was het weer de beurt aan onze voorzitter om 
de jubilarissen persoonlijk te huldigen. Als dank voor hun inzet overhandigde hij hen een kunstwerk waarin 
tot uiting wordt gebracht het bereiken van een balans op een niet statische wijze. Maar niet alleen de 
jubilarissen kregen een cadeau overhandigd ook Victor Kerens als dank voor zijn inzet om de website van 
ons koor, na het vertrek van Math Boesten, onder handen te nemen en er iets heel levendigs van te maken. 
Hij kreeg een fles wijn aangeboden met een klein kunstwerkje er boven op voorstellende “Chapeau”, we 
nemen onze hoed af voor alles wat je gepresteerd hebt. Na al deze huldigingen was het tijd om even op 
adem te komen en alle aanwezigen in de gelegenheid te stellen om de jubilarissen te feliciteren. 
Ondertussen had het organisatie comité de gelegenheid om een scherm en de beamer op te stellen voor de 
presentatie van Pierre Bakkes over het Limburgse dialect. Aan de hand van een computerpresentatie zou hij 
zijn lezing geven. Maar helaas, de techniek liet het organisatie comité en Pierre Bakkes in de steek zodat hij 
zijn lezing zonder begeleiding van visuele plaatjes moest volbrengen.  
 
3.11.3 Kerstlunchconcert bij SABIC in Kantine 1 op de Locatie Zuid op 19 december 2007 
 
Doordat er een ontruimingsoefening had plaatsgevonden in de kantoren van SABIC op Locatie Zuid was 
Henny Egberink, director SABIC Limburg, niet in de gelegenheid om ons welkom te heten in Kantine 1 op 
Locatie Zuid maar een Maud van Bilsen verving hem op voortreffelijke wijze. Ook bij dit concert trad de 
Tsjechische sopraan Štěpánka Heřmánková op. Omdat het vervoer vanuit Sittard naar Locatie Zuid van de 2 
percussionisten van de Philharmonie door Frits vertraging had opgelopen werd het lied Betelehemu zonder 
hen uitgevoerd. Maar voor het slotlied kwamen ze alsnog opdagen zodat het lied daarna nog eens met hen 
werd uitgevoerd tot groot genoegen van de aanwezigen. De aanwezige SABICers luisterden vol aandacht 
naar onze zang en als dank mochten we na afloop de luid applaus in ontvangst nemen. Na afloop van dit 
Kerstlunchconcert werd door de directie van SABIC de leden een lunch aangeboden. 
 
3.11.4 Kerstconcert voor de Ouderen in de Hanenhof te Geleen op 19 december 2007 
 
Dit Kerstconcert werd mede muzikaal opgeluisterd door de Tsjechische sopraan Štěpánka Heřmánková, de 
mezzosopraan Dora van Heumen met haar dochter en de 2 kinderkoren Tutta Musica o.l.v. Olga 
Hellenbrand-Smedts en Schameesi o.l.v. Germaine Smedts. De belangstelling voor dit Kerstconcert wordt 
elk jaar groter. Onder de aanwezigen mochten we onze beschermheer Loek Radix met echtgenote, Jan 
Koks met echtgenote, Ben Schmitz met echtgenote en vele partners van onze leden begroeten. Voor het 
begin van het Kerstconcert werd Jan Koks eventjes de bühne opgeroepen om hem en de Stichting FSI te 
bedanken voor hun betrokkenheid bij het koor. Uit handen van Dora van Heumen kreeg Jan haar meeste 
recente CD  overhandigd alsmede een attentie. Afgesloten werd het Kerstconcert met het traditionele Stille 
Nacht, Heilige Nacht. Een daverend applaus volgde aan het einde van het kerstconcert als dank voor de 
uitvoering. Alle solisten kregen na afloop een attentie aangeboden. 
 
3.11.5 Kerstconcert voor de leden van de KBO Lutterade in de Hanenhof te Geleen op 20 december 

2007 
 
Op uitnodiging van de KBO Lutterade luisterde ons koor hun Kerstviering op. In de pauze las onze voorzitter 
een gedicht voor. De uitgevoerde werken kwamen zeer goed over in de zaal. Aan het eind viel ons een luid 
applaus ten deel. 
  
4 Overige 
 
Op 2 mei 2007 zijn de gewijzigde Statuten bij notaris Voncken gepasseerd zodat het mannenkoor nu 
officieel door het leven gaat als Mannenkoor DSM·SABIC. 
 
Op 1 januari 2008 is het 10 jaar geleden dat Wim Schepers benoemd werd tot dirigent van ons koor als 
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opvolger van Giel Ruijters.  
 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 5 maart 2008, 
 
 
 
 
 
 
 
W. Hendrix    F. Kroese     F. Janken 
Voorzitter                      Penningmeester   Secretaris 
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5 BIJLAGE  Overzicht uitgevoerde werken 
 
Limburg ontmoet Cornwall – Vriendenconcert in de Noeber Beemden te Schinnen op donderdag 31 
mei 2007 
 
- Sur les remparts   - Garavusa 
- Coro di Cavalieri 1 en 2 uit Oberto - Swinging down the lane 
- Choeur des Comédiens uit Hamlet - Sentimental journey 
- Choeur Bachique uit Hamlet  - Trinklied 
 
Lentegalaconcert in het Openluchttheater te Valkenburg op zaterdag 2 juni 2007 
 
- Coro di Cavalieri 1 en 2 uit Oberto - Smoke gets in your eyes 
- Choeur des Comédiens uit Hamlet - Sentimental journey 
- Choeur Bachique uit Hamlet  - Swinging down the lane 
- Garavusa     - Trinklied 
- Ei Oechnjem      
Samen met de Koninklijke Fanfare Sint Caecilia uit Puth werd nog uitgevoerd: 
- Slavenkoor uit Nabucco 
- Conquest of Paradise 
 
Opluisteren feest t.g.v. de heiligverklaring van Pater Karel in het feestpaviljoen te Munstergeleen op 
zondag 24 juni 2007 
 
- Coro di Cavalieri 1 en 2 uit Oberto - Sentimental journey 
- Garavusa    - Gracefull and easy 
- Ei Oechnjem    - My Evaline 
- Smoke gets in your eyes  - Trinklied 
     
Opera- en Belcantoconcert in Zorgcentrum St. Odilia te Geleen op 12 september 2007 
 
- Der Gondelfahrer    - Die Nacht 
- La Pastorella     - Pres du fleuve étranger 
- Sur les remparts    - Dirait-on 
- Choeur des comédiens (uit de opera Hamlet) - Ave Maria 
- Coeur bachique (uit de opera Hamlet)  - Coro di Cavalieri 1 en 2 uit Oberto 
- Coro d’ introduzione (uit de opera Poliuto) - Chor der Schmiedegesellen (uit de opera der   
        Waffenschmied) 
 
Opluisteren H. Mis en concert in Grevenbicht op 7 oktober 2007 t.g.v. het 100-jarig bestaan van de 
parochiekerk van de H. Catharina 
 
H. Mis 
Intredezang:  Preiset den Herrn uit de Festkantate  A. Bruckner 
Kyrie/Gloria:  Uit Messe zu Ehren des HL Leodegar  J.B. Hilber 
Tussenzang:  Über alle Gipfel     F. Liszt 
Offerzang:  Deus Salutis     Arr. Th. Masell 
Sanctus/Benedictus: Uit Messe zu Ehren des HL Leodegar  J.B. Hilber 
Onze Vader:  Otsje Nasj 
Agnus Dei:  Uit Messe zu Ehren des HL Leodegar  J.B. Hilber 
Communie:  Signore delle Cime    G. De Marzi 
   Vaânachnu     Arr. G.M. Veldman 
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Slotlied:   Slava vysnich bogu    A. Kosolapov 
Concert na de H. Mis 
- Sur les remparts       A.J.F. Saintis 
- Der Gondelfahrer       F. Schubert 
- Ave Maria        L. Jaňaceck 
- Dirait-on        Lauridsen 
- Die Nacht        F. Schubert 
- Coro di Cavalieri 1 en 2 uit Oberto     G. Verdi 
- Choeur des comédiens (uit de opera Hamlet)    A. Thomas 
- Coeur bachique (uit de opera Hamlet)     A. Thomas 
 
Opluisteren van de H. Mis in de Koepelkerk te Maastricht op 4 november 2007 
 
Intredezang:  Preiset den Herrn uit de Festkantate  A. Bruckner 
Kyrie/Gloria:  Uit Messe zu Ehren des HL Leodegar  J.B. Hilber 
Tussenzang:  Über alle Gipfel     F. Liszt 
Offerzang:  Deus Salutis     Arr. Th. Masell 
Sanctus/Benedictus: Uit Messe zu Ehren des HL Leodegar  J.B. Hilber 
Agnus Dei:  Uit Messe zu Ehren des HL Leodegar  J.B. Hilber 
Communie:  Signore delle Cime    G. De Marzi 
   Vaânachnu     Arr. G.M. Veldman 
Slotlied:   Slava vysnich bogu    A. Kosolapov 
 
Presentatie van CD met Dora van Heumen op 4 november 2007  
 
- Trinklied 
- Laeve het Laeve  
- Dörp, mien dörp” 
 
Opluisteren Tentoonstelling Allemaal Anders! bij de Mondriaan Zorggroep (Welterhof) te Heerlen op 
10 november 2007  
 
- La Pastorella        F. Schubert 
- Sur les remparts       A.J.F. Saintis 
- Dirait-on        Lauridsen 
- Coro di Cavalieri 1 uit Oberto      G. Verdi 
- Choeur des comédiens (uit de opera Hamlet)    A. Thomas 
- Coeur bachique (uit de opera Hamlet)     A. Thomas 
 
- Garavusa        Arr. W. Schepers 
- El Oechnjem        Ar.. S. Djesachar 
- Smoke gets in your eyes      Jérome Kern 
- Sentimental journey       Arr. Jo Käfer 
- Graceful and easy       Amerikaans volkslied 
- Swinging down the lane      Isham jones 
- Trinklied        Christiaan Ziegler 
 
Opluisteren Kerstviering KBO Lindenheuvel op woensdag 12 december 2007 
 
Eere zij God in den hooge  Betelehemu 
Gelaens kerstleed   Weihnachtliche Kantate 
Nina nana del Bambino 
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Opluisteren H. Mis in Geulle op 16 december 2007  
 
Introitus   Nu sijt wellecome (J. Schrijvers) 
Kyrie   Eere zij God in den hooge (M. Koekelkoren) 
Tussenzang  Lascia ch’io panga (solo Štěpánka Heřmánková) 
Offerande  Kodosh (Bew. J.M. Veldman) 
   Gelaens Kerstleed  (Ben Erkens/bew. Giel Ruijters) 
Sanctus  Ave Maria (L. Janacek) 
Pater Noster  Otsje Nasj 
Agnus Dei  Narodil sè Kristus pan (Bew. B. Diekerhof) 
Communie  Nina nana del Bambino (Marzi di Bepi) 
   Vanocni Zpev (solo Štěpánka Heřmánková) 
Slotlied   Slava v’ysnich Bogu (A. Kosolapov) 
 
Kerstconcert bij SABIC in Kantine 1 op de LOKU op 19 december 2007 
 
We wish you a Merry Christmas (Bew. P. Gerits) 
Vanocni Zpev (solo Štěpánka Heřmánková) 
Dormi fili (Bew. M. Koekelkoren) 
Nina nana del Bambino (Marzi di Bepi) 
Spi, spi, spi, nevinatko (solo Štěpánka Heřmánková) 
Rajske Strune (Bew. A. Kropivsek) 
 
Narodil sè Kristus pan (Bew. B. Diekerhof) 
Amen (Bew. B. Joosen) 
Betelehemu (Whalum Wendell) 
Weihnachtliche Kantate (Otto Jochum) 
Stille Nacht, Heilige Nacht (Franz Gruber) 
 
Kerstconcert voor de Ouderen in de Hanenhof te Geleen op 19 december 2007 
 
Samenzang: Wij komen tesamen 
Mannenkoor: We wish you a merry Christmas 
  Dormi Fili 
  Nina nana del Bambino 
Solo:  Lascia ch’io pianga (Štěpánka Heřmánková) 
Mannenkoor: Rajske Strune 
  Weihnachtliche Kantate 
Mannenkoor met kinderkoren:  Hoe leit dit kindeken (M. Koekelkoren) 
Kinderkoren met eigen programma 
Solo:  Spi, spi, nevinatko (Štěpánka Heřmánková) 
  Vanocni Zpev 
Pauze 
Samenzang: De herderkens lagen bij nachte 
Mannenkoor: Gelaens kerstleed 
  Narodil sè Kristus pan 
  Amen 
  It’s a birthday 
  Betelehemu 
Dora van Heumen samen met dochter met eigen programma 
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Kinderkoren met eigen programma 
Afsluiting samen: Stille Nacht, Heilige Nacht 
 
 
Kerstconcert voor KBO Lutterade in de Hanenhof te Geleen op 20 december 2007 
 
Nu sijt wellecome   J. Schrijvers 
We wish you a merry Christmas 
Weihnachtliche Kantate 
Piano: Petersburger Schlittenfahrt (Quatre mains) 
Dormi Fili 
Nina nana del Bambino 
Raske Strune 
Narodil sè Kristus pan 
Samenzang: Wij komen tesamen 
Eere zij God in den hooge   M. Koekelkoren 
Gelaens kerstleed 
It’s a birthday 
Amen 
Stille Nacht, Heilige Nacht 


