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1 Inleiding 
 
Dit jaarverslag omvat het hele jaar 2009, een jaar waarin we gemerkt hebben dat vreugde 
en verdriet heel dicht bij elkaar liggen. In de eerst middagrepetitie in het nieuwe jaar 
dankte onze voorzitter Wim Hendrix de leden voor de zeer goede opkomst bij de achter 
ons liggende Kerstactiviteiten. Tevens deelde hij mede dat ons oud-lid Hans Hornman 
door een noodlottig ongeluk om het leven was gekomen. Ook hebben we dit jaar afscheid 
moet nemen van onze oud-beschermheer L. Revallier. Op 4 augustus kregen we te horen 
dat ons erelid, Ed Stroeks de dag ervoor gestorven was. Omdat het vakantie was, was ons 
koor niet in de gelegenheid om zijn begrafenis op te luisteren, daarom luisterde ons koor 
de zeswekendienst op. 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 9 formele bestuursvergaderingen gehouden in 
het Theatercafé Karrousel. Het bestuur heeft veel tijd gestoken in het sturen van de 
verschillende commissies, herziening beleidsplan, activiteiten. Daarnaast hebben er  
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 11 maart 2009 werd in 't Volkshoes van Lindenheuvel de 58-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 
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Acquisitie / Organisatie / Externe contacten Pierre Storcken   
Acquisitie      Frits Smeets 
Technische Commissie    Rinus Gruijters 
 
2.2.2 Najaarsbijeenkomst 
 
Op woensdag 4 november was het 2e gedeelte van de avondrepetitie ingeruimd voor onze 
Najaarsbijeenkomst, waarop werd teruggekeken op de hoogtepunten in de afgelopen 
periode en de leden werden bijgepraat over de komende activiteiten en presenteerde Jac 
Gadiot “Het grote verhaal” waarin de gesprekken met de deelnemers aan de sessies met 
Jac over “Waar staan we met het koor over 5 jaar” zijn samengevat. In 2010 zal dit een 
vervolg krijgen in de uitwerking van de verschillende projecten. 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 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 28 maart resp. 23 november 2009. 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 24 maart 2009 was ons koor gastheer voor de vergadering 
KNZV-Limburg, Regio Swentibold  en het Sittards Mannenkoor SI-TARD was gastheer op 
12 november 2009. In het overleg is de afstemming van uitvoeringen door de 
mannenkoren in de Regio Swentibold aan de orde gekomen, de Dag van de Koormuziek 
te organiseren door regio Swentibold op zaterdag 5 september 2009, afstemming 
standpunt bepaling ontwikkeling binnen KNZV en KNZV-Limburg, enz. 
 
2.5 Ledenmutaties 
 
In het afgelopen jaar is ons actieve ledenbestand met 7 leden afgenomen, te weten Jan 
Berix (1e tenor), Jeroen Boogers (1e tenor), Hans Pitz (1e tenor), Ed van Lamoen (2e 
tenor), Jan de Koning (bas) en met 4 nieuwe leden toegenomen, te weten:  
2e Tenor: Frits Dols, Sjaak Lambrichs, Johan van Nuil en bariton Erik Plieger. Jac Gadiot 
(2e tenor) en Peter Schröeder (bariton) zijn overgegaan van de zangers naar de niet-
zangers. 
Op 31 december 2009 telde ons koor 57 zangers. Onderverdeeld naar de verschillende 
partijen ziet het beeld er als volgt uit: 
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Aantal zangers per per 01     Aantal zangers op 01/01  Gemiddelde leeftijd op 01/01 
Zangpartij 2009 2010 2009 2010 

1e Tenor 14 11 67,4 70,4 
2e Tenor 14 15 67,1 68,2 
Bariton 17 17 63,6 62,9 
Bas 15 14 68,1 68,8 
Totaal koor 60 57 66,4 67,2 
 
Van de 57 zangers komen er 30 uit de gemeente Sittard-Geleen. 
 
2.6 Koorblad, mededelingenbladen en website 
 
In 2009 zijn er 2 Koorbladen verschenen, waarin aandacht is besteed aan het overlijden van 
onze eerste beschermheer L. Revallier en van ons erelid Ed Stroeks. Verder was de 
jubilarissenhuldiging tijdens de Kerstviering van 2008 een thema alsmede onze concertreis 
naar Zwiessel.  
 
De redactie van het koorblad is in handen van Piet Hendricks, Charles Geersheuvels. 
 
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 Onze eerste beschermheer L. Revallier overleden 
 
Op 25 april 2009 is onze eerste beschermheer de heer L. Revallier overleden in de 
gezegende leeftijd van 90 jaar. De heer Revallier was beschermheer van 1972 – 1978. 
Met veel enthousiasme had hij het altijd over “zijn” koor. Zelfs tot op hoge leeftijd bleef hij 
geïnteresseerd in het wel en wee van het koor maar vooral van de leden. Bij zijn crematie 
op woensdag 29 april luisterde ons koor, in grote getale aanwezig, met een tweetal 
liederen (Vaanachnu en Kodosh) de plechtigheid op. Onder de aanwezigen waren een 
aantal oud-beschermheren, zoals Jan Zuidam en Dick Tom.  
 
3.2 Ons koorlid Sjaak Lambrichs krijgt een Koninklijke onderscheiding 
 
Op 29 april ’s morgens belde Sjaak Lambrichs de secretaris op met de mededeling dat hij 
’s middags niet aanwezig kon zijn bij de crematie van de heer L. Revallier, zoals hij de 
vorige dag beloofd had, omdat hij onverwachts een Koninklijke onderscheiding had 
gekregen. Namens het hele koor Sjaak, nogmaals proficiat. 
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3.3 Ons erelid, Ed Stroeks overleden 
 
Op woensdag 4 augustus 2009 bereikte ons het bericht dat ons erelid Ed Stroeks was 
overleden. I.v.m. de vakantie van onze dirigent was ons koor niet in de gelegenheid om 
zijn begrafenis op te luisteren. Wel fungeerden 6 leden van ons koor als slippendrager. 
Vele koorleden waren aanwezig om Ed de laatste groet te brengen. Voor de absoute hield 
onze voorzitter Wim Hendrix een In Memoriam, waarin hij inging op zijn meer dan 50 jarig 
lidmaatschap voor ons koor. Ed behoorde tot de zangpioniers van ons koor. Hij was een 
aimabel mens, vriendelijk, rustig en altijd vrolijk gestemd. Een van de eerste optredens 
buiten het DSM-terrein was het opluisteren van de huwelijksmis van Tiny en Ed. Voor zijn 
vele verdiensten voor de Broekhemse en kerkelijke gemeenschap ontving hij een 
wereldlijke en kerkelijke onderscheiding. Op zaterdag 19 september heeft ons koor de 
zeswekendienst opgeluisterd in de St. Josephkerk te Broekhem. 
 
3.4 Concertreis naar Zwiesel van 10 t/m 14 september 2009 
 
Van 10 t/m 14 september maakte ons koor een geslaagde concertreis naar Beieren. De 
twee bussen met de zangers, hun partners en andere begeleiders waren te gast in de 
glasstad Zwiesel, niet ver van de Tsjechische grens. 
Het programma omvatte naast het verzorgen van een concert, een Böhmische avond, een 
bezoek aan het naburige Tsjechië, de opluistering van een Eucharistieviering, 
Frühschoppen en natuurlijk enige vrije tijd. 
In Zwiesel werd een uitgebreid bezoek gebracht aan de vermaarde glasfabrieken van 
Zwiesel Kristallglas Schott. Hier werd niet alleen genoten van de lunch maar vooral ook 
van het bekijken van de ambachtelijke, klassieke  manier van glasblazen. Het ontstaan 
van prachtige glaskunst en gebruiksvoorwerpen zoals hoogwaardige kwaliteit 
drink/wijnglazen, kon van dichtbij worden bekeken.. 
Op het programma stond ook een bezoek aan de Tsjechische stad Klatovy. Geen grote 
stad, maar zeker de moeite waard. De rondleiding met twee gidsen was zeer boeiend. Dit 
kwam vooral doordat zij hun informatie deskundig en vol overgave presenteerden. Het 
gebeurde in perfect Duits met geregeld Nederlandse woorden en uitdrukkingen er 
tussendoor. Zeer de moeite waard.  
Op vrijdagavond werd in een grote, volle zaal een concertavond verzorgd samen met twee 
plaatselijke koren en met het Oostenrijke Hausruckchor, waarmee ons koor al 35 jaar 
vriendschapsbanden onderhoudt. Het interessante van dergelijke concerten is dat je een 
mooie vergelijking kunt maken tussen de verschillende koorrepertoires, de manier van 
zingen en de koorculturen. Bij de beide koren uit Duitsland en het Oostenrijkse koor viel op 
dat zij nog sterk blijven vasthouden aan repertoire in hun eigen taal en in veel gevallen uit 
hun eigen streek. Er zijn koorleden die zeggen dat zij dit wel eens zouden willen 
doorbreken, maar dat schijnt niet zo eenvoudig te zijn. Hiermee is overigens niets gezegd 
over de kwaliteit van de koren en de uitgevoerde werken. 
Toen na de pauze ons koor optrad, bleek al direct dat er iets veranderde in  de zaal. De 
sfeer werd anders, het publiek werd zeer enthousiast. 
Wim Schepers en zijn mannen, bij deze gelegenheid aan de piano begeleid door Marion 
Pauw, voerden de toehoorders mee op een tocht door een gevarieerd internationaal 
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koorprogramma. Om aan te geven wat dit teweeg bracht, kan het beste gebruik worden 
gemaakt van (een vertaling van) passages uit het uitgebreide artikel dat twee dagen later 
in de Beierse krant stond. 
 
….“Wat echter in het tweede deel volgde, was een waar muzikaal vuurwerk van de ruim 
50 zangers uit Nederland. Het Mannenkoor DSM·SABIC uit de provincie Limburg in de 
landendriehoek Aken-Maastricht-Luik met zijn koordirigent Wim Schepers en pianiste 
Marion Pauw wist direct bij de opmaat van een bekend volkslied uit Limburg het publiek 
voor zich in te nemen. De volgende stukken waren koorcomposities van het allerhoogste 
niveau. (….) Maar niet alleen met hoogstaande kost overtuigden de zangers, zij zongen 
als echte taalgenieën ieder werk in de originele taal. Voor sfeer zorgden zij bij hun 
uitstapje door de wereld van de Operette, waarbij Wim Schepers uitblonk als solist en 
komediant bij het “Fassbinderlied”  uit “Bocaccio”  van Franz von Suppé, net zoals het koor 
als “Ehrsame Bürger der Stadt”. Daarbij paste ook goed het Italiaanse schertslied “Quattro 
cavai che trottano”. De reis ging verder naar Kroatië met “Garavusa” en omdat daarin een 
koe het middelpunt is, deden de zangers er met “Eine Kuh wie du” uit “Im Weissen Rössl” 
nog een schepje bovenop. 
Toen de zangers “Guten Abend gut Nacht” van Johannes Brahms wel zo indrukwekkend 
hadden gezongen liepen bij de toehoorders de rillingen ijskoud over de rug. Toen zij tot 
slot “So ein Tag, so wunderschön wie heute” zongen, werd  hiermee het gevoel van de 
avond treffend samengevat. 
Aan het einde van de avond vroeg Wim Schepers alle meewerkende koren op het toneel 
voor de grote finale, die niet treffender gekozen had kunnen worden. Het Beierse volkslied 
 “Fein sein beinander bleib’n”  was een indrukwekkend einde van een schitterende 
drielanden concertavond…..” 
 
Op zondagmorgen werd in de prachtige Sankt Nikolauskirche van Zwiesel een plechtige 
Eucharistieviering opgeluisterd. Het koor zong hierbij letterlijk op zeer hoog niveau, gezien 
de vele, vele trappen die beklommen moesten worden alvorens op het oksaal te belanden 
(hoezo vergrijzing van de mannenkoren?). 
De prachtige, volle kerk en de hele sfeer tijdens de mis zorgden er voor dat het koor, aan 
het orgel begeleid door de voortreffelijke plaatselijke organist, een belangrijke bijdrage kon 
leveren aan deze plechtigheid. De reacties van zowel de parochiegeestelijken als van de 
kerkgangers waren dan ook navenant. 
 
De reis heeft het koor weer veel voldoening geschonken. De sfeer was uitstekend en er 
was meer dan tijdens de repetities de gelegenheid  met elkaar te praten, te eten, te 
feesten en meer van die aangename zaken die het koorlidmaatschap met zich meebrengt. 
Voor de leden die nog niet zo lang deel uitmaken van het koor en voor hun partners was 
het een prachtige gelegenheid iedereen in enkele dagen tijd nog beter te leren kennen. 
Aan het einde van de concertreis wachtte voor iedereen nog een verrassing en wel het 
diner in Kasteel Elsloo waar ook nog onze oud-beschermheer Dick Venderbos ons kwam 
bedanken voor de serenade bij zijn afscheid. 
Het was fantastisch. Naar minpuntjes zou je echt moeten zoeken. 
Een groot compliment voor de organisatoren. 
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Opgetekend door Piet Dorssers 
 
3.5 Luchtig Herfstconcert in Zalencentrum De auw Kèrk op zondag 18 oktober 2009 te 

Bunde 
 
In het sfeervolle Zalencentrum De Auw Kèrk te Bunde vond op zondag 18 oktober 2009 
een luchtig herfstconcert plaats waaraan deelnamen het Slavisch Byzantijns gemengd 
koor Sobernost uit Kerkrade, de Zanggroep E-motion uit Elsloo en ons koor waarbij wij als 
gastheer optraden. Het programma bestond, de koren kennende, uit een grote variatie aan 
stukken en muziekstijlen. Onze voorzitter Wim Hendrix introduceerde de verschillende 
koren. De avond werd geopend door Sobernost, o.l.v. Wiel Bonten, die zich een weg 
moesten banen in een overvolle kerk (menig pastoor zou jaloers zijn). Hun programma 
bestond zowel uit religieuze als ook volksliederen, waaronder het alom bekende Ei 
oechnjem, het lied over de “Wolgaschlepper” en “Die zwölf Rauber”. Een staande ovatie 
was de dank van het publiek. Na het geweld van Sobernost was het de beurt aan E-
motion, o.l.v. Heidi Pittie en aan de piano Paul Lemmens, die op een sprankelende wijze 
hun divers programma brachten zowel voor als na de pauze. De zanggroep was echt een 
openbaring. Hierna was het de beurt aan ons koor om het programma, dat zowel uit 
serieuze als luchtige liederen bestond, ten uitvoer te brengen, waarbij onze dirigent Wim 
Schepers weer uitblonk als solist. Als dank mochten we van de aanwezige een staande 
ovatie in ontvangst nemen. Na afloop van het concert overhandigde Wim Hendrix aan Wiel 
Bonten en Wim Schepers een attentie in de vorm van een doos wijn en aan Heidi Pittie, 
Paul Lemmens en onze pianiste Monique Offermans een mooi boeket. 
 
3.6 Opluisteren H. Mis in de H.H. Marcellinus en Petruskerk te Oud-Geleen op 

zondag 8 november 2009 om 09.30 uur met aansluitend koffieconcert in het 
Hubertushuis t.b.v. de Stichting Torenfeesten 

 

De Stichting Torenfeesten had het koor gevraagd om op zondag 8 november de H. Mis op 
te luisteren t.g.v. de inzegening van het gerestaureerde H. Hartbeeld in de buurt van de 
kerk in Oud-Geleen. In alle vroegte waren toch 54(!) koorzangers aanwezig. Voor een 
redelijk bezette kerk werd goed gezongen wat op het einde van de H. Mis beloond werd 
met een applaus. Hierna toog het hele gezelschap naar het Hubertushuis waar de koffie al 
klaar stond. Om 11.15 uur begon het koffieconcert voor een redelijk gevulde zaal. Als dank 
mochten we een luid applaus in ontvangst nemen en Monique en Wim een fles drank. De 
zangers werden nog getrakteerd op een consumptie en voor degenen die honger hadden 
waren er broodjes en vlaai. 
 
3.7 Opluisteren H. Mis in de Mariakerk te Elsloo op zondag 29 november 2009 om 

11.00 uur t.g.v. 50 jarig huwelijksfeest van Maria en Hub Bekkers-Steins (ons 
koorlid) 

 
Onze 1e tenor Hub Bekkers heeft gevraagd of wij op zondag 29 november 2009 de H. Mis 
willen opluisteren in de Mariakerk te Elsloo t.g.v. zijn 50 jarig huwelijksfeest met Maria 
Steins. We hebben graag aan zijn verzoek voldaan. Voor een goed bezette kerk en met de 
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aanwezigheid van een groot aantal zangers werden een groot aantal liederen op verzoek 
van Hub uitgevoerd. Ons optreden werd door de aanwezige kerkgangers beloond met een 
luid applaus. Na afloop bood onze voorzitter Wim Hendrix aan het gouden bruidspaar een 
aantal flessen wijn aan en werden de zangers uitgenodigd om het gouden bruidspaar te 
feliciteren. Onder het genot van een kop koffie daarna werd nog even met het gouden 
paar nagepraat. 
 
3.8 Presentatie boek “90 jaar FSI”, overdracht archief FSI aan Rijksarchief Limburg en de 

opdrachtverlening aan het Sociaal Historisch Centrum Limburg voor het  
wetenschappelijk standaardwerk “Koempel verhaalt” 

 

Ons koor heeft de uitnodiging ontvangen om de bovengenoemde feestelijke bijeenkomst 
op te luisteren. In maart 2008 heeft ons koor een concert gegeven in het kader van de 
opening van de tentoonstelling FSI 90 jaar. Na het openingswoord van de heer Jos 
Schreurs, voorzitter Stichting Koempel verhaalt, was het de beurt aan ons koor om met 
Gegroet mijn Limburg deze bijeenkomst te openen. Na de toespraken van de heer Léon 
Frissen, gouverneur Provincie Limburg, en van de heer Ad Knotter, Sociaal historisch 
Centrum Limburg, was het weer de beurt aan ons koor om een drietal werken ten gehore 
te brengen. Na de presentatie van het boek “90 jaar FSI” en de overdracht van het archief 
FSI werd de bijeenkomst besloten met Glück Auf dat zeer door de aanwezigen, waaronder 
Mgr. Wierts, werd gewaardeerd. 
 

3.9 Overige uitvoeringen en concerten 
 
3.10   Jubilarissen 
 
Dit jaar waren er 5 koorjubilarissen, t.w. Louis Maessen, 50 jaar lid, Cap Hünen, Frans 
Leyssen en (Har)Rie Dewaide, 40 jaar lid en Wiel Stevens, 25 jaar lid (de laatste 2 per 01-
01-2010). 
 
Volgens een oud gebruik worden in het jaarverslag ook de namen genoemd van de jubilea 
waarbij geen huldiging plaatsvindt, de zogenaamde “lustrumvierders”.  
 
15 jaar Victor Kerens  45 jaar Heinz Albrecht 
  Jo Raats     Piet Dorssers 
        Frits(ke) Smeets 
        Pierre Storcken 
 
3.11 Kerstconcerten 
 
3.11.1 Opluisteren Kerstviering KBO Lindenheuvel op woensdag 9 december 2009  
 
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. We begonnen dit klein Kerstconcert 
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met een vijftal kerstliedjes. Het was voor ons een goede generale repetitie. Aan het slot 
bedankte de voorzitter van KBO Lindenheuvel ons koor en hij hoopte dat hij volgend jaar 
op ons kon rekenen. 
 
3.11.2 (Kerst)Concert voor de KBO Oud-Geleen t.g.v. hun 50 jarig jubileum op 14 

december 2009 
 
T.g.v. het 50 jarig bestaan van KBO Oud-Geleen is ons koor gevraagd om hun feestdag 
op te luisteren. Voor een volle zaal was het goed zingen alleen jammer dat de akoestiek 
op de bühne te wensen overliet. Na de pauze werd dit enigszins opgelost door het koor 
meer naar voren te plaatsen. Door het enthousiasme van de aanwezigen werd het koor 
verplicht om nog een toegift te geven in de vorm van het overbekende Wiegenlied van 
Brahms. 
 
3.11.3 Kerstconcert voor de Ouderen in de Hanenhof te Geleen op 16 december 2009 
 
Het koor had de aanvang van het Kerstconcert verplaatst van 15.00 uur naar 14.30 uur om 
de medewerksters van Vivantes meer ruimte te geven om de mensen op tijd weer terug te 
brengen naar de verschillende verzorgingshuizen. Door een fout van de secretaris 
verscheen de aankondiging van dit concert te laat in de krant door een foutieve opgave 
van de datum. Om 13.00 uur verschenen al de eerste mensen die zeker wilden zijn van 
een goede plaats en bij aanvang van het Kerstconcert was de zaal bijna helemaal gevuld. 
In zijn openingswoord ging onze voorzitter in op het feit dat dit alweer het 9e Kerstconcert 
voor de Ouderen was en dat we volgend jaar het 10 jarig bestaan vieren waaraan een 
bijzonder cachet gegeven zal worden. Onder de aanwezigen was ons erelid Ben Schmitz 
met dochter, Jan Koks, namens FSI, met echtgenote, Loek Radix, onze beschermheer, 
met echtgenote, Hans Bluijssen, namens DSM, met echtgenote, Jos Meulenberg, namens 
de Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe, met echtgenote en Piet Besselink, 
secretaris KNZV-L regio Swentibold, met echtgenote en de heer Veugen, raadslid 
gemeente Sittard-Geleen, met echtgenote . en de Heer Schillings, namens het 
Ouderenplatform Westelijke Mijnstreek. Door de medewerking van de sopraan Fenna 
Ograjensek en Blazersensemble Cupros werd een gevarieerd programma geboden aan 
alle aanwezigen. In de pauze werden alle aanwezigen getrakteerd op koffie of thee en 
kerstbrood. Op het eind van het concert werden aan de Fenna, Monique en het vrouwelijk 
lid van Cupros bloemen uitgereikt alsmede aan mevr. Koks, de overige uitvoerenden 
kregen een fles drank aangeboden. 
 
3.11.4 Serenade bij het afscheid van Jan Zuidam, oud-beschermheer, van DSM op 

donderdag 17 december 2009 
 
Op donderdag 17 december 2009 heeft Jan Zuidam afscheid genomen van DSM in het 
kader van zijn pensionering. Ons koor kon bij dit afscheid niet achterwegen blijven omdat 
Jan oud-beschermheer is van ons koor. In het Bedrijfsrestaurant van Research had de 
afscheid receptie plaats waarbij ons koor op de bovenverdieping had plaatsgenomen 
omdat hij toch, na het informele afscheid, daar zou langskomen op weg naar de receptie. 



   

 Jaarverslag 2009 
 

 

JVS 2009, pagina 11 van 16 
 

We begonnen met de Toast waarna onze voorzitter hem toesprak en hem een kleinigheid 
overhandigde. Als afsluiting van deze serenade werd Quattro cavai che trottano gezongen 
waarna de leden in de Aula getrakteerd werden op koffie of thee en vlaai. 
 
3.11.5 Opluisteren H. Mis in de kerk van Moeder der Heilige Hoop te Maria Hoop op 20 

december 2009 met aansluitend een klein Kerstconcert en Kerstviering voor 
het hele koor 

 
Doordat het in de afgelopen nacht goed begonnen was te sneeuwen zagen de 
organisatoren het donker in maar bij het begin van het inzingen waren toch 45 leden (Rie 
kwam onder de H. Mis binnen) present. Ondertussen konden de dames zich opwarmen, 
onder het genot van een kop koffie, in het naast de kerk gelegen Gemeenschapshuis. 
Ondanks het slechte weer, het bleef maar sneeuwen, waren toch veel plaatsen bezet in 
het knusse kerkje. Na de H. Mis volgde nog een mini Kerstconcert. Hierna toog het hele 
gezelschap naar het Gemeenschapshuis waar de koffie al op ons stond te wachten. 
Voordat we aan het eten begonnen werden we verwelkomd door onze voorzitter Wim 
Hendrix die de jubilarissen met hun familie, alsmede Lau te Meij, die de zieke Martin 
Dieteren verving, namens KNZV-Limburg, Math de Smet en Erik Plieger, ons jongste 
koorlid. Omdat onze dirigent Wim ’s middags nog een generale repetitie had werd hij door 
onze voorzitter bedankt voor al datgene wat hij in het afgelopen jaar voor ons koor gedaan 
heeft onder overhandiging van een enveloppe met inhoud en een tweetal flessen drank 
om de Kerstdagen door te komen. Vervolgens verraste Charles Geersheuvels ons op een 
voordracht in het Mestreechs dialect over een vergadering die belegd was over een te 
houden Kerstviering. Als dank mocht hij van de organisatie een fles drank in ontvangst 
nemen. Na het eten, dat uitstekend weer verzorgd werd door Eric Ketting en zijn ploeg, 
was het weer de beurt aan Wim Hendrix om de te beginnen met de huldiging van de 
jubilarissen. Bij elke jubilaris ging hij in op hun werkzaamheden bij DSM en hoe zij bij het 
koor gekomen zijn. Hij begon met onze gouden jubilaris Louis Maessen. 1e tenor. Binnen 
ons koor is hij een trouw lid, altijd aanwezig bij de repetities en concerten (of hij moet op 
vakantie zijn naar Amerika), zelfs al moet hij daar een eind voor fietsen. Hij overhandigde 
namens het koor Louis een kunstwerk genaamd “Samen de handen ineen”. Door de 
handen ineen te slaan ontstaat een bolwerk van kracht en energie. De volgende jubilaris 
was Rie Dewaide, 2e tenor en lid van de Muziek Commissie, die in 2005 de gouden 
Gregorius draagspeld kreeg voor zijn vele verdiensten op kerkelijk gebied en in 2007 
mocht hij een Koninklijke Onderscheiding ontvangen voor zijn vele verdiensten voor de 
koormuziek in het algemeen en voor ons koor in het bijzonder. Om dit alles hier te 
beschrijven zou het Jaarverslag veel te uitgebreid worden. Een feit wil ik hier toch nog wel 
even vermelden en dat is de kunst om moeilijk (oude) leesbare koorpartijen en partituren 
te herschrijven en deze in de PC te verwerken  Als derde jubilaris was het de beurt aan 
Cap Hünen, de steunpilaar van de 1e tenoren en van de Acquisitie Commissie. Cap is ook 
nog een tijdje bestuurslid geweest maar door werkzaamheden in het buitenland was dit 
niet te combineren. Eenmaal terug is Cap weer actief binnen het koor geworden als 
gewaardeerd lid van de Acquisitie Commissie. De volgende jubilaris was Frans Leyssen, 
geboren in Helden-Panningen, waar hij op 10 jarig leeftijd kennismaakte met de 
koormuziek bij het kerkkoor. Na zijn verhuizing naar Hoensbroek werd hij lid van het 
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Hoensbroeks Mannenkoor en als echte zangliefhebber bezocht hij in 1969 in het Roxy 
Theater te Geleen een concert van het Mannenkoor DSM Research. Frans was onder de 
indruk van het gebodene en dacht daar moet ik bij zijn. Binnen ons koor maakt Frans deel 
uit van de baritons en van de Muziek Commissie maar ook op jaarvergaderingen laat 
Frans zich niet onbetuigd. Naast ons koor is hij ook al bijna 25 jaar lid van het Steinder 
Mannenkoor. Als dank namens het koor mochten de 3 40 jarige jubilarissen een kunstwerk 
in ontvangst nemen met de titel “Samen in balans”. De laatste jubilaris was Wiel Stevens, 
2e tenor en onze zilveren jubilaris, die door een ontmoeting met onze oud-dirigent Giel 
Ruijters bij ons koor kwam. Je laat je stem niet alleen horen tijdens het zingen maar 
gelukkig ook als je ergens je mening over hebt dan maak je die kenbaar. Een bijzonder 
kenmerk van Wiel is dat hij een echte Heer is die nooit zonder stropdas naar de repetitie 
komt. Het oog moet ook wat hebben vooral op de eerste rij. Namens het koor mocht hij als 
dank het beeldje in ontvangst nemen met de titel “Hoogstaand geïnspireerd”, met zijn allen 
voorwaarts, samenwerken met kwaliteit geeft hoogwaardige resultaten. Namens KNZV 
spelde Lau te Meij de bij deze jubilea behorende onderscheidingen op en overhandigde 
hen de daarbij behorende oorkonde. Verder waren voor alle jubilarissen de gebruikelijke 
oorkonde namens het koor en voor de partners een mooi boeket. Vervolgens werd Math 
de Smet op het podium geroepen  en mocht hij uit handen van onze voorzitter een fles 
drank in ontvangst nemen voor al het werk dat hij steek in de vormgeving van ons 
Koorblad. Na deze ernstige zaken was er gelegenheid om onze lachspieren te gebruiken. 
De jonge buutereedster Laura van Melick uit Melick bracht “De zuster oet ut verpleeghoes” 
ten tonele waarbij ze haar werkzaamheden in het verpleeghuis uit de doeken deed. De 
organisatoren van deze dag mogen terugzien op een zeer geslaagde dag. Helaas was er 
door het slechte weer weinig tijd over om nog even na te praten want iedereen probeerde 
voor donker thuis te zijn omdat de straten door de sneeuwval heel slecht berijdbaar waren. 
 
4 Overige 
 
Omdat Lou Vrancken niet aanwezig was bij de Kerstviering in Jabeek was de eerste 
middagrepetitie in 2009 de juiste gelegenheid om hem te huldigen voor zijn 40 jarig 
lidmaatschap van de KNZV. In de toespraak van Wim Hendrix ging hij in op de terloopse 
mededeling van Lou tijdens het koffiedrinken na de middagrepetities dat hij 40 jaar lid was 
van KNZV. Wim reikte hem de speld uit en de daarbij horende oorkonde. 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 3 maart 2010, 
 
 
 
 
 
 
 
W. Hendrix    F. Kroese     F. Janken 
Voorzitter                     Penningmeester   Secretaris 
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5 BIJLAGE  Overzicht uitgevoerde werken 
 
Drielandenconcert op vrijdag 11 september 2009 in de Aula van het Gymnasium 
Zwiesel 
 
Wie schon os Limburg is 
Ave Maria     Leoš Janáček 
Mno gaja ljeta    Dmitri Bortnianski 
Dirait-on     Morten Johannes Lauridsen 
The awakening    Joseph M. Martin 
Fassbinderlied (Boccaccio)   Franz von Suppé 
Ehrsame Burger der Stadt (Boccaccio) Franz von Suppé 
Quattro cavai che trottano   Otto Uhlmann 
Garavasu     Ant. Dobronic 
Im Kuhstall (Im weissen Rössl)  Ralph Benatsky 
Wiegenlied      Johannes Brahms 
So ein Tag     Lothar Alias/Arr. Jean Lambrechts 
Fein sein, bei einander bleiben  Artur Kanetschneider 
 
Opluisteren H. Mis in de Pfarrkirche St. Nikolaus op zondag 13 september 2009  
 
Messe zu Ehren des H. Leodegar  J.B.Hilber 
Ave Maria     Leos Janácek 
Alliluia      Arr. Pierre Wllems 
Vaânachnu     Arr. G.M.Veldman 
Slava v vysnich Bogu   A. Kosolapov 
Deus Salutis     G.H. Jones/Arr. Mansel Thomas 
 
Opluisteren Zeswekendienst van ons erelid Ed Stroeks op zaterdag 19 september 
2009 
 
Vaânachnu     Arr. G.M.Veldman 
Kodosh     Arr. G.M.Veldman 
Yimloch     Arr. G.M.Veldman 
Signore delle Cime    G. de Marzi 
Otsje Nasj 
Mnogaja ljeta     Dmitri Bortnianski 
Ave Maria     Leoš Janáček 
Slava v vysnich Bogu   A. Kosolapov 
 
Luchtig Herfstconcert in Zalencentrum De auw Kèrk op zondag 18 oktober 2009 te Bunde 
 
Ave Maria     Leoš Janáček 
Dirait-on     Morten Johannes Lauridsen 
The awakening    Joseph M. Martin 
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Rhapsodie giocoso    A. Maessen 
Yea, cast me from heights of  
the mountains    E. Elgar 
Fassbinderlied (Boccaccio)   Franz von SUppé 
Ehrsame Burger der Stadt (Boccaccio) Franz von Suppé 
Garavasu     Ant. Dobronic 
Wiegenlied      Johannes Brahms 
 
Opluisteren H. Mis in de H.H. Marcellinus en Petruskerk te Oud-Geleen op zondag 8 
november 2009 om 09.30 uur met aansluitend koffieconcert in het Hubertushuis 
t.b.v. de Stichting Torenfeesten 
 
Vaânachnu     Arr. G.M.Veldman 
Kodosh     Arr. G.M.Veldman 
Yimloch     Arr. G.M.Veldman 
Signore delle Cime    G. de Marzi 
Nr. 3 van Drie Mannenkoren   L. van Beethoven 
Otsje Nasj 
Mnogaja ljeta     Dmitri Bortnianski 
Ave Maria     Leoš Janáček 
Slava v vysnich Bogu   A. Kosolapov 
 
The awakening    Joseph M. Martin 
Quattro cavai che trottano   Otto Uhlmann 
Ehrsame Burger der Stadt (Boccaccio) Franz von Suppé 
Fassbinderlied (Boccaccio)   Franz von SUppé 
Garavasu     Ant. Dobronic 
 
Opluisteren H. Mis in de Mariakerk te Elsloo op zondag 29 november 2009 om 11.00 
uur t.g.v. 50 jarig huwelijksfeest van Maria en Hub Bekkers-Steins (ons koorlid) 
 
Vaânachnu     Arr. G.M.Veldman 
Kodosh     Arr. G.M.Veldman 
Yimloch     Arr. G.M.Veldman 
Signore delle Cime    G. de Marzi 
Veni Sancte Spiritus    Leoš Janáček 
Otsje Nasj 
Mnogaja ljeta     Dmitri Bortnianski 
Ave Maria     Leoš Janáček 
Slava v vysnich Bogu   A. Kosolapov 
 
Presentatie boek 90 jaar FSI enz. 
 
Mijn Limburg     L. Hermans 
The Awakening    Joseph M. Martin 
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Swingin’down the lane   Isham Jones 
Sentimental journey    Bew. Jo Käfer 
Glück Auf     Bew. Giel Ruijters 
 
Opluisteren Kerstviering KBO Lindenheuvel op woensdag 9 december 2009 
 
Hodie Christus Natus est   Olaf Asteson 
Laszt uns lauschen    Arr. Willy Geier 
Eere zij God in den Hooge   Bew. Martin Koekelkoren 
Gelaens kerstleed    Tekst Ben Erkens / Miets Zijlstra-de Loo 
      Bew. Giel Ruijters / Muziek Ben Erkens 
Weihnachtliche Kantate   Otto Jochum 
 
(Kerst)Concert voor de KBO Oud-Geleen t.g.v. hun 50 jarig jubileum op 14 december  
2009 
 
Transeamus     Josef Schnabel / Bew. Max Welcker/Wim  

     Schepers 
Hodie Christus Natus est   Olaf Asteson 
Weihnachtsglocken    Franz Madling 
Schlaf wohl, du Himmelsknabe du! Bew. P. Oswald Jaeggi 
Gelaens kerstleed    Tekst Ben Erkens / Miets Zijlstra-de Loo 
      Bew. Giel Ruijters / Muziek Ben Erkens 
In der Christnacht    Fr. Gruber 
Les anges dans nos campagnes  Arr. Martin Koekelkoren 
Eere zij God in den Hooge   Bew. Martin Koekelkoren 
Laszt uns lauschen    Arr. Willy Geier 
Weihnachtliche Kantate   Otto Jochum 
Wiegenlied     Joh. Brahms/ Arr. Jean Lambrechts 
 
Kerstconcert voor de Ouderen in de Hanenhof te Geleen op 16 december 2009 
 
Samenzang: Wij komen tesamen 
Transeamus     Josef Schnabel / Bew. Max Welcker/Wim  

     Schepers 
Hodie Christus Natus est   Olaf Asteson 
Les anges dans nos campagnes  Bew. Martin Koekelkoren 
Herders, Hij is geboren (Solo)  T. Koopman 
Eere zij God in den Hooge   Bew. Martin Koekelkoren 
Blazersensemble Cupros 
See amid the winter’s snow  Arr. G. v.d. Horst 
Klein Jezuke (Solo)    T. Koopman 
A la Berlin postiljon (Solo)   T. Koopman 
Weihnachtliche Kantate   Otto Jochum 
Pauze 
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Samenzang: Nu sijt wellekome 
Cantique de Noël    A. Adam 
Dormi Fili     G. Fabri/Arr. Martin Koekelkoren 
Laszt uns lauschen    Arr. Willy Geier 
Gelaens kerstleed    Tekst Ben Erkens / Miets Zijlstra-de Loo 
      Bew. Giel Ruijters / Muziek Ben Erkens 
Blazersensemble Cupros 
I’ll be home for Christmas (Solo)  W. Kent 
Let it snow (Solo)    J. Styne 
Hark the herald angels sing (Solo) F. Mendelssohn 
Schlaf wohl du Himmelsknabe  O. Jaegi 
Weihnachtsglocken    Franz Madling 
Stille Nacht     E. Franssen 
In der Christnacht    Fr. Gruber 
 
Serenade bij het afscheid van Jan Zuidam, oud-beschermheer, van DSM op 
donderdag 17 december 2009 
 
Toast      P.J. van Paeschen 
Quattro cavai che trottano   Otto Uhlmann 
 
Opluisteren H. Mis in de kerk van Moeder der Heilige Hoop te Maria Hoop op 20 
december 2009 met aansluitend een klein Kerstconcert en Kerstviering voor het hele  
koor 
 
Vaânachnu     Arr. G.M.Veldman 
Kodosh     Arr. G.M.Veldman 
Yimloch     Arr. G.M.Veldman 
Signore delle Cime    G. de Marzi 
Veni Sancte Spiritus    Leoš Janáček 
Otsje Nasj 
Mnogaja ljeta     Dmitri Bortnianski 
Laszt uns lauschen    Arr. Willy Geier 
Slava v vysnich Bogu   A. Kosolapov 
 
 
Hodie Christus Natus est   Olaf Asteson 
Weihnachtsglocken    Franz Madling 
Eere zij God in den Hooge   Bew. Martin Koekelkoren 
Wiegenlied     Joh. Brahms/ Arr. Jean Lambrechts 
In der Christnacht    Fr. Gruber 
 
 
 


