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1 Inleiding 
 
Dit jaarverslag omvat het hele jaar 2010, een jaar waarin we gemerkt hebben dat vreugde 
(de groei van het aantal zangers) en verdriet (het overlijden van Pierre Gelissen) 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. 
Verder werden in dit verslagjaar enige van onze leden en of echtgenotes getroffen door 
ziektes of anderszins, voor hen waren het moeilijke tijden. We mogen terugkijken op een 
succesvol koorjaar met heel mooie uitvoeringen zoals 2 x in de Basiliek te Sittard en weer 
nog eens in de Kloosterbibliotheek te Wittem maar daarover later meer.  
 
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 of in het DSM hoofdkantoor in Sittard. Het bestuur heeft veel tijd 
gestoken in het sturen van de verschillende commissies, activiteiten. Daarnaast hebben er 
 informele (bestuurs)-vergaderingen plaatsgevonden na de woensdagavond-repetities.  
 
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 3 maart 2010 werd in 't Volkshoes van Lindenheuvel de 59-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   
Acquisitie      Frits Smeets 



   

 Jaarverslag 2010 
 

 

JVS 2010, pagina 4 van 17 
  

Technische Commissie    Rinus Gruijters 
 
2.2.2 Najaarsbijeenkomst 
 
Op woensdag 3 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. Ook werden de 
nieuw leden nog eens voorgesteld. Verder werden de leden in de gelegenheid gesteld om 
vragen te stellen aan het bestuur. Hiervan werd goed gebruikgemaakt vooral met het oog 
op het komende jubileumjaar. 
 

2.3 Representatieve vertegenwoordiging van vereniging bij recepties / huldigingen / 
begrafenissen e.d. 

 
Namens de vereniging is het bestuur naar recepties geweest van bevriende verenigingen 
en relaties. Daarnaast 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 27 maart resp. 27 november 2010. 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, 
samenwerken, koorscholing en over de culturele activiteiten rond de Floriade. Op 16 maart 
2010 was Beeker Liedertafel gastheer voor de vergadering KNZV-Limburg, Regio 
Swentibold  en Zangvereniging Oranje uit Schinveld was gastheer op 25 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 11 september 2010, afstemming standpunt bepaling ontwikkeling 
binnen KNZV en KNZV-Limburg, koorscholing, enz. 
 

2.5 Ledenmutaties 
 
In het afgelopen jaar is ons actieve ledenbestand, in eerste instantie, toegenomen met 9 
leden te weten Lei Daniels (1e tenor), Antoine Heijnen, Ger Janssen, Gerard Knoben, 
Johan Wierts, Fred Wissink  (bariton) en Wim Dreessen, Bert Kitzen, Hubert Wagemans 
(bas) maar tussentijds heeft zich Bert Kitzen bedankt wegens het toch niet kunnen 
combineren met zijn andere hobby’s. Verder is Pierre Gelissen (1e tenor) dit jaar overleden 
zodat ons koor op 31 december 2010 65 zangers telde. Verder is Jos Loonen van de 
baritons naar de bassen overgestapt. 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 2010 2011 2010 2011 
1e Tenor 11 11 70,4 71,0 
2e Tenor 16 16 67,5 68,5 
Bariton 17 21 64,0 65,4 
Bas 14 17 68,8 68,6 
Totaal koor 58 65 67,3 68,0 
 
Van de 65 zangers komen er 38 uit de gemeente Sittard-Geleen. 
 

2.6  Jubilarissen 
 
Dit jaar was er slechts 1 koorjubilaris, t.w. Fons Offermans 50 jaar lid. Volgens een oud 
gebruik worden in het jaarverslag ook de namen genoemd van de jubilea waarbij geen 
huldiging plaatsvindt, de zogenaamde “lustrumvierders”.  
 
10 jaar Hein Emde   15 jaar Math Dols 

Rinus Gruijters    Jac Ramakers 
Fer Janken 
Sjra Notten 

 
35 jaar Thei Dobbelsteijn   
 

2.7 Koorblad, mededelingenbladen en website 
 
In 2010 zijn er 2 Koorbladen verschenen, waarin o.a. aandacht is besteed de huldiging van 
de jubilarissen in 2009 en 2010, het gouden huwelijk van Mariet en Hub Bekker en van 
Bertie en Dré Smedts, het einde van de middagrepetitie in de Aula, aan de schitterende 
concerten in Wittem en in de Basiliek, aan het overlijden van onze tenor Pierre Gelissen.  
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 Opluisteren H. Mis in de St. Pancratiuskerk te Heerlen op zondag 21 maart 2010 
Op verzoek van de familie Dohmen-Schunck werd op zondag 21 maart 2010 de Hoogmis 
opgeluisterd in de St. Pancratiuskerk te Heerlen. Om 10.45 uur waren de meeste zangers 
aanwezig in het repetitielokaal van het Kon. Heerlens Mannenkoor St. Pancratius in Grand 
Café Oppidom gelegen naast de kerk. De H. Mis werd opgedragen door Deken van Galen 
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vergezeld door 18 (!) misdienaars. Na de H. Mis zei de Deken dat er krachtig en 
overtuigend gezongen was. De aanwezigen in de kerk, die voor het grootste deel gevuld 
was, beloonde ons optreden met een overweldigend applaus.  Na de H. Mis werden de 
aanwezige leden, verschillende vergezeld van hun partner, getrakteerd op koffie en vla in 
Stadshotel De Paris schuin tegenover de kerk. 
 
3.2 Opluisteren H. Mis in de Basiliek van O.L. Vrouw van het Hart te Sittard op 

zondag 4 april 2010 om 10.30 uur t.g.v. 50 jarig huwelijksfeest van Bertie en Dré 
Smedts-Smeets (ons koorlid) 

Op verzoek van Dré Smedts luisterde ons koor op 1e Paasdag zijn 50 jarig huwelijks-feest 
met Bertie Smeets op in de sfeervolle Basiliek te Sittard die tot op de laatste plaats bezet 
was, zelfs in de galerij op de 1e verdieping hadden de mensen plaats genomen. Door de 
aanwezige leden werd goed op de dirigent gelet waardoor alle stukken heel goed werden 
uitgevoerd. Afgaande op het applaus na de H. Mis heeft het fantastisch geklonken en 
vooral toen het koor de Toast zong ter eren van het diamanten bruidspaar. Wim Hendrix 
en Monique Vinken-Donko boden namens het koor de bruid een mooi boeket aan en de 
bruidegom kreeg een fles wijn om nog eens na te genieten. 
 
3.3 Concert in de Kloosterbibliotheek te Wittem op zondag 18 april 2010 
 

De naamgever van dit concert moeten wel een vooruitziende blik hebben gehad want het 
was stralend weer op zondag 18 april 2010, een mooie lentedag. Het programma van dit 
concert, onder de titel Primavera Musicale in Biblioteca, had iets lenteachtigs. Dat kwam 
vooral door de samenwerking van de sopraan Fenna Ograjensek en de tenor Hubert 
Delamboye met ons koor. Voor een volle zaal werd door alle medewerkende een 
gevarieerd programma ten gehore gebracht dat bestond uit een aantal liederen voor de 
pauze van ons koor, Fenna en Hubert alleen of samen en na de pauze was het de beurt 
aan operafragmenten die heel goed in het gehoor lagen en die ook goed uit de verf 
kwamen. Het publiek kon echt merken dat het koor er zin in had want er werd heel alert en 
goed gereageerd op de aanwijzingen van de dirigent. Een grote rol in dit geheel speelde 
onze pianiste Monique Offermans. Als dank ontvangen de solisten, Monique en Wim een 
mooi boeket bloemen. Ondanks het aandringen van het publiek werd er geen toegift 
gegeven en dat was wel een beetje jammer. 
 
3.4 CD Opname Mannenkoor DSM·SABIC op zaterdag 19 juni 2010 in de 

Ontmoetingskerk te Geleen 
 

In het kader van het 50 jarig bestaan van de Stichting Verenigde Nederlandse 
Korenorganisaties (VNK) biedt het alle amateurkoren (mannen-, vrouwen-, jeugd- of 
religieus koor) de gelegenheid om een professionele CD opname te laten maken. De CD 
is niet alleen een mooi presentje voor alle koorleden, maar ook een leuke manier om ons 
koor te promoten. VNK-Limburg verzamelt alle opnamen en legt deze ter beoordeling voor 
aan een jury. Op zaterdag 19 juni 2010 was ons koor in grote getale om 9.00 uur 
aanwezig in de Ontmoetingskerk te Geleen om de 6 liederen samen met de sopraan 
Fenna Ograjensek  en onze dirigent Wim als solisten en Monique Offermans aan de piano 
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op te nemen., daarvoor hadden we de tijd van 10.00 tot 13.00 uur. Alle leden deden hun 
uiterste best om voor 13.00 uur klaar te zijn omdat om 13.30 uur het Nederlands elftal 
moest spelen. Het resultaat mag gehoord worden en geeft een doorsnee van ons 
repertoire weer. 
 
3.5 Koffieconcert in het vernieuwde Volkshoes op zondag 11 juli 2010 en huldiging 

van onze gouden jubilaris Fons Offermans 
 

Op vrijdag 21 mei vond de receptie plaats t.g.v. de officiële opening van het vernieuwde 
‘Volkshoes’. Namens het koor bood een afvaardiging van het bestuur Maedje en John 
Steege een Koffieconcert aan alsmede aan de inwoners van Lindenheuvel. Dit 
Koffieconcert werd gehouden op zondag 11 juli 2010 tegelijk met de huldiging van onze 
gouden jubilaris Fons Offermans. Vooraf had Fons uit handen van wethouder Peter 
Geenen de gedenkpenning van de Gemeente Sittard-Geleen ontvangen. Aan het begin 
van het Koffieconcert verwelkomde Wim wethouder Peter Geenen (Mevr. Els Mevis-Stans 
was ook uitgenodigd maar was op laatste ogenblik verhinderd), Martin Diederen namens 
KNZV-Limburg, pianist Gerald Wijnen die de vakantievierende Monique verving, Maedje 
en John Steege, Els Offermans en de kinderen met aanhang, de dames van onze 
overleden collega’s, onze niet-zingende leden met partner.  In zijn welkomstwoord 
memoreerde Wim dat ons koor al 30 jaar gast is in het Volkshoes en dat we samen alle 
verbouwingen en verhuizingen hebben meegemaakt. Namens het koor overhandigde Frits 
Smeets een bloemetje aan Maedje. Na het luchtige concert werden de aanwezigen 
verzocht om de zaal te verlaten omdat het koor met aanhang hierna nog een besloten 
bijeenkomst hadden. De mensen van het Volkshoes aangevuld met enkele bestuursleden 
waren nu in de gelegenheid om de tafels te dekken voor de lunch. Nadat iedereen had 
plaatsgenomen was het woord weer aan onze voorzitter die inging op de reden van deze 
bijeenkomst. Omdat verschillende leden voortijdig onze Kerstviering altijd verlieten (omdat 
zij ergens anders moesten zingen) was binnen het bestuur het idee ontstaan om voor de 
huldiging van de jubilarissen iets anders te verzinnen. Gedacht werd aan een 
koorafsluiting en aan  een opening van het nieuwe koorseizoen en dan toch met de Kerst 
ergens een H. Mis zingen met aansluitend kerstbrood met koffie of thee. Belangrijk hierbij 
is de samenhorigheid niet alleen tussen de zangers maar ook met de achterban. Het 
opnemen van een CD mag ook niet onvermeld blijven, het resultaat hiervan werd aan het 
eind van de bijeenkomst aan alle aanwezigen uitgereikt. Vervolgens kon men zich tegoed 
doen aan de goed verzorgde lunch. Na afloop hiervan nodigde Wim Els en Fons 
Offermans uit om op het podium plaats te nemen. Voordat hij aan zijn toespraak begon las 
hij eerst 2 binnengekomen brieven voor van Giel en Tity Ruijters waarin zij mededeelde 
dat zij verhinderd waren maar dat zij Fons feliciteerde met zijn gouden jubileum en zij 
wenste iedereen een mooi Koffieconcert en van Anneke Vos die ook verhinderd was maar 
toch Fons wilde feliciteren met zijn gouden jubileum. Wim zei dat dit al weer het zesde 
gouden jubileum was in de historie van het koor. In zijn toespraak ging hij in op de 
koorgeschiedenis van Fons van het kinderkoor van de Pancratiuskerk in Heerlen tot en 
met zijn lidmaatschap van ons koor. Fons is iemand die het ene moment zijn emotionele 
betrokkenheid kan tonen en het andere moment weer op een vluchtige, speelse manier op 
dingen kan reageren. Vooral het woordenspel met de dirigent leidt vaak tot hilariteit. Ook 
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Els heeft aan het koor haar steen bijgedragen als leidster van de toenmalige dansgroep 
waarmee zij de gehele koorfamilie liet genieten. Namens het koor ontving Fons uit handen 
van Wim een beeldje met als titel “Samen de handen ineen slaan” en Els een mooi boeket 
bloemen. Namens KNZV-Limburg was Martin Dieteren aanwezig om Fons de gouden 
speld op te spelden en hem de oorkonde te overhandigen. Hierna was het de gelegenheid 
aan alle aanwezigen om Fons, Els en de kinderen met aanhang te feliciteren. 
Ondertussen waren de tafels weer opgeruimd en klaargemaakt voor koffie met vla ter 
afsluiting. Onder genot van een drankje werd de bijeenkomst afgesloten en ging iedereen 
naar huis om ’s avonds te genieten van de finale van het wereldkampioenschap 
voetballen. 
 
3.6 Overlijden van Pierre Gelissen, 1e tenor 
 

We wisten dat zijn gezondheid achteruit ging maar dat het zo snel zou gaan dat had 
niemand verwacht. Bij thuiskomst van mijn vakantie vond ik de rouwbrief dat Pierre op 9 
augustus 2010 gestorven was en dat de begrafenis op zaterdag 14 augustus zou 
plaatsvinden (de dag van mij thuiskomst). Gelukkig dat er familiebanden bestaan tussen 
onze voorzitter en de familie Gelissen zodat het koor toch op de hoogte kon worden 
gebracht. Zowel bij de Avondmis als bij de begrafenis waren veel leden aanwezig. 
Afgesproken is met de familie dat ons koor de zeswekendienst op luistert op zondag 26 
september om 10.00 uur in de kerk van Oud-Urmond. 
 
3.7 Opening nieuw koorseizoen op zondag 15 augustus 2010  
 

De organisatoren hadden gezorgd voor een mooi programma helaas het weer werkte niet 
mee. Veel leden hadden zich opgegeven maar jammer genoeg hadden 14 mensen 
verstek laten gaan waarop de organisatie toch had voor ingekocht. Om 13.00 was de 
samenkomst gepland in de Philzaal te Sittard waar de koffie en thee al klaar stond. Bij 
binnenkomst kreeg iedereen een nummertje en aan de hand daarvan werden de groepen 
ingedeeld voor de stadswandeling en voor het bezoek aan de tentoonstelling over Toon in 
het Domein. Groep 1 bezocht eerst het Domein en de rest werd in 2 groepen opgesplitst 
om onder begeleiding van  2 echte Zitterdenaere, in dit geval Els en Fons Offermans, aan 
een wandeling door de stad waarbij ook memorabele feiten worden benadrukt over Toon 
Hermans. Om 15.00 uur keerden alle mensen weer terug naar de Phil waar koffie, thee en 
vlaai op de mensen stonden te wachten. Hierna werd alles omgewisseld en ging groep 2 
naar het Domein en werd groep 1 opgesplitst en werd er gewandeld onder begeleiding 
van Tiny en Cap Hünen. De regen werd steeds erger en verschillende mensen hielden het 
voor gezien en gingen terug naar de Philzaal. De diehards gingen door tot het einde. Na 
afloop kwamen alle mensen weer bij elkaar in de Phil waar de koffie, thee en broodjes op 
ons stonden te wachten. We mogen terugzien op een geslaagde middag. 
 
3.8 Opluisteren Zeswekendienst van Pierre Gelissen op zondag 26 september 2010  
 
Om 9.15 uur waren 33 zangers aanwezig in de St. Martinuskerk in Oud-Urmond om in te 
zingen. Helaas viel de opkomst wat tegen maar met de leden die aanwezig waren werd er 
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goed gezongen. Na afloop van de H. Mis was er applaus van de aanwezige kerkgangers 
waaronder een aantal dames van de leden. 
 
3.9 Concert in de Basiliek van O.L. Vrouw van het H. Hart te Sittard op zondag 3 

oktober 2010 
Onder de titel Concerto Basilica di Nostra Signora heeft het Mannenkoor DSM·SABIC 
een gevarieerd programma ten gehore gebracht. Mooie en bijzondere combinaties van 
koorzang, liederen en opera van de hand van de componisten als Bizet, Offenbach, Verdi, 
Wagner en vele anderen. Na het opluisteren van het 50 jarig huwelijk van Bertie en Dré 
Smedts op Paaszondag 4 april in deze Basiliek was Wim Schepers de eerste die zei dat 
dit een mooie locatie was om een concert te geven. Achteraf bleek dat de Basiliek door 
zijn vele zuilen minder geschikt was als locatie, vooral omdat men niet van alle plaatsen 
het zicht had op het priesterkoor waardoor deze plaatsen niet goed verkoopbaar waren. 
Uiteindelijk waren er toch 250 mensen in de Basiliek die een uitstekend concert 
voorgeschoteld kregen. Zelfs op het oksaal hadden mensen plaats genomen. Als solisten 
werkten mee de sopraan Fenna Ograjensek en de tenor Peter Vos, zoon van onze 
overleden bas Herman Vos. Fenna had al meegewerkt aan het concert in de 
Kloosterbibliotheek in Wittem op zondag 18 april 2010 alsmede aan onze CD. Van Peter 
wisten we dat hij een heel mooie stem had en een goede voordracht, maar de wijze 
waarop hij zijn liederen ten uitvoer bracht was een openbaring voor velen. Piet Besselink 
zorgde voor de verklarende tekst bij de uit te voeren werken. Voor een volle Basiliek werd 
door alle medewerkende een gevarieerd programma ten gehore gebracht dat bestond uit 
een aantal liederen voor de pauze van ons koor, Fenna en Peter alleen of samen en na de 
pauze was het de beurt aan operafragmenten die heel goed in het gehoor lagen en die 
ook goed uit de verf kwamen. Voor de pauze nam Wim Hendrix het woord om de Zusters 
te bedanken voor de prettige samenwerking en hen, wegens hun verhuizing, een 
voorspoedig verblijf in het Moederhuis te wensen. Het publiek kon echt merken dat het 
koor er zin in had want er werd heel alert en goed gereageerd op de aanwijzingen van de 
dirigent. Een grote rol in dit geheel speelde onze pianiste Monique Offermans. Een 
enthousiast publiek dwong op het einde van het concert een toegift af waarbij Wim koos 
om het laatste nummer uit de opera La Traviata Ah libiam (Fenna, Peter en koor). Als 
dank ontvangen de solisten, Monique, Wim en Piet een mooi boeket bloemen of een 
attentie in de vorm van een fles wijn. 
 
3.10 Wandeling ODS in St. Odiliënberg op zondag 24 oktober 2010 
 
Op zondag 24 oktober 2010 organiseerde ODS traditiegetrouw de Najaarswandeling. In 
vroegere tijden nam  het koor ook deel aan deze wandeltochten. Op initiatief van Frits 
Smeets is deze traditie weer in ere hersteld en hebben 23 personen deelgenomen aan 
deze wandeltocht in de prachtige omgeving van St. Odilënberg. Na afloop kon er onder 
genot van koffie/thee en vla of iets anders nog gezellig worden nagekaart. 
 
3.11 Najaarsbijeenkomst op woensdag 3 november 2010 
 
Na een verkorte repetitie werden de leden in de gelegenheid gesteld om alles wat hun op 
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hun hart lag te spuien richting het bestuur. Maar eer het zover was stelde de voorzitter nog 
eens de 8 nieuwe leden voor. Vervolgens werd er teruggekeken en vooruitgekeken naar 
ons jubileum in 2011. 
 
3.12 10e Kerstconcert voor de Ouderen in Hanenhof te Geleen op woensdag   

 15 december 2010 om 14.30 uur 
 

In november kregen we van Vivantes de mededeling dat er minder mensen naar het 
Kerstconcert kwamen dan gebruikelijk. Achteraf kwamen we er achter dat Mignon een 
Kerstconcert gepland had in Olympiastaete, onderdeel van Vivantes (waarom is er nog de 
Swentiboldkalender?). Door een intensieve reclame in de pers viel het verlies aan 
bezoekers ontzettend mee, met inbegrip van het slechte weer. In zijn openingstoespraak 
benadrukte onze voorzitter dat dit alweer het 10e Kerstconcert voor de ouderen is dat 
onder auspiciën van het FSI door het Mannenkoor georganiseerd wordt. Onder de 
aanwezigen was ons Jan Koks, namens FSI, met echtgenote, Loek Radix, onze 
beschermheer, met echtgenote, Mgr. Schreurs, deken van Schinnen, de Wethouders 
Geenen en Batens met echtgenoot en Mevr. Leenen namens de Gemeente Sittard-
Geleen, Jo Mastenbroek en Jos Meulenberg, namens de Vereniging Gepensioneerden 
SABIC Europe, met echtgenotes en de Heer Schillings, namens het Ouderenplatform 
Westelijke Mijnstreek. Uit Veere was ons oud-lid Erich Jeitler met echtgenote gekomen en 
verder was aanwezig Anneke Vos, de vrouw van ons overleden lid Herman Vos en de 
moeder van onze solist Peter Vos. Namens het koor werd aan Anneke een mooi boeket 
overhandigd evenals aan een mevrouw die vandaag 95 jaar oud werd en er ook voor de 
10e keer aanwezig was. Voor haar werd extra het Lang zal ze Leven gezongen. Door de 
medewerking van de tenor Peter Vos en het duo Veer en Vief, die luisterliedjes en 
gedichten ten gehore brachten, werd een gevarieerd programma geboden aan alle 
aanwezigen. In de pauze werden de mensen getrakteerd op koffie of thee en kerstbrood. 
Op het eind van het concert werden aan de Monique, Peter, Wim en het duo Veer en Vief 
een attentie aangeboden. Omdat Vivantes ook voor de 10e keer te gast mocht zijn bood 
een van de leidsters een boeket bloemen aan en deze gingen naar onze concertmeester 
Pierre Vorachen. Apart moet nog worden vermeld dat we een echte “Drummerboy” in ons 
midden hebben en wel Jo Raats. 
 
3.13. Opluisteren H. Mis in de Christus Koningkerk – Kluis te Geleen op zondag 19 

december 2010 om 11.00 uur 
 
Doordat het in de afgelopen nacht ontzettend gesneeuwd had bestond de vrees dat niet 
veel zangers aanwezig zouden zijn, maar dat veel mee. De opkomst was bovenverwach-
ting zodat er begonnen kon worden met inzingen samen met Ben Kerkhof aan het orgel. 
Jammer genoeg was de verwarming uitgevallen in de kerk zodat iedereen maar de jas 
aanhield. Naast Ben Kerkhof aan het orgel werd verder nog medewerking verleend door 
Peter Schröeder, tuba en de maletgroep (melodisch slagwerk) van de drumband van de 
Philharmonie uit Sittard. Voor een goed gevulde kerk werd ons programma uitgevoerd 
waarbij aangetekend moet worden dat een lied niet door ons gezongen werd maar door 
ons oud-lid Peter Schröeder op de tuba werd uitgevoerd, n.l. de Holy City. Aan het eind 
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van de H. Mis klonk er een spontaan applaus. Hierna werden nog enkele werken 
uitgevoerd. Vervolgens toog het hele gezelschap naar het Hubertushuis waar de 
dampende koffie en thee al op ons stonden te wachten alsmede kerstbrood. In zijn 
welkomstwoord betrok Wim ook onze nieuwe leden met hun partners. Verder was er een 
enveloppe met inhoud voor onze dirigent Wim Schepers als dank voor al zijn inspanningen 
in het afgelopen jaar. Ook voor Monique Offermans was er een enveloppe maar deze zal 
t.z.t. aan haar overhandigd worden. Omdat Fons Offermans bij zijn huldiging in juli niet 
tevreden was over de oorkonde die hij kreeg van KNZV wegens zijn 50 jarig jubileum 
(verkeerde plaats van vestiging) werd dit alsnog goed gemaakt. Voordat de mensen snel 
weer naar huis gingen, het was weer begonnen te sneeuwen, werden ze eerst nog 
getrakteerd op een worstenbroodje. Tegen 15.00 uur gingen de laatste mensen naar huis. 
 
3.14 1e Kerstconcert voor de Ouderen in het Parkstadtheater te Heerlen op 

maandag 20 december 2010 om 14.30 uur 
 
Op initiatief van het FSI werd er voor de 1e keer het Kerstconcert voor de Ouderen in 
Heerlen georganiseerd en wel in de Limburgzaal. Door Monique Vinken werden de 
verschillende verzorgingshuizen aangeschreven en bij aanvang van het Kerstconcert was 
de zaal goedgevuld. Onder de gasten mocht onze voorzitter o.a. begroeten de wethouders 
de Wit en Gillissen en de heer en mevrouw Van der Weerden namens de Gemeente 
Heerlen, Jan Koks en echtgenote namens het FSI, onze beschermheer Loek Radix. Onder 
de aanwezigen was een mevrouw die die dag 83 jaar was geworden. Voor haar werd 
extra het Lang zal ze Leven gezongen. Door de medewerking van de tenor Peter Vos, het 
duo Veer en Vief, die luisterliedjes en gedichten ten gehore brachten, en de maletgroep 
van de drumband van de Philharmonie uit Sittard werd een gevarieerd programma 
geboden aan alle aanwezigen. In de pauze werden de mensen getrakteerd op koffie of 
thee en kerstbrood. Op het eind van het concert werden aan de Monique, Peter, Wim, duo 
Veer en Vief en aan de maletgroep een attentie aangeboden. Aan het publiek te merken is 
dit Kerstconcert voor herhaling vatbaar. 
 
4 Overige 
 
Op 20 april 2010 kwam een einde aan een bijna 60 jarige traditie: de repetitie van het 
mannenkoor tijdens de middagpauze in de aula van het laboratorium. Vele zangers zullen 
mooie herinneringen hebben aan de repetities in de aula en de sociale contacten vóór en 
na de repetitie, waarbij uitgebreid ‘geklasjeneerd’  werd over de ‘dieke poor en aerpel’ en 
over Janus, die weer in de startblokken stond om de schapen van Jo te ‘verven’. 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 2 maart 2011. 
 
 
 
 
 
 



   

 Jaarverslag 2010 
 

 

JVS 2010, pagina 12 van 17 
 

 
W. Hendrix    F. Kroese     F. Janken 
Voorzitter                     Penningmeester   Secretaris 
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5 BIJLAGE  Overzicht uitgevoerde werken 
 
Opluisteren H. Mis in de St. Pancratiuskerk te Heerlen op zondag 21 maart 2010 
 
Intrede  Vaânachnu   Arr. G. Veldman 
Kyrië   Kodosh   Arr. G. Veldman 
Tussenzang  Yimloch   Arr. G. Veldman 
Offerzang  Signore delle Cime  Guiseppe de Marzi 
Sanctus  Veni Sancte Spiritus Leoš Janáček 
Onze Vader  Otsje Nasj 
Communie  Ave Maria   Leoš Janáček 
Slotlied  Slava vysnich bogu  A. Kosolapov 

Opluisteren H. Mis in de Basiliek van O.L. Vrouw van het Hart te Sittard op zondag 4 
april 2010 om 10.30 uur t.g.v. 50 jarig huwelijksfeest van Bertie en Dré Smedts-
Smeets (ons koorlid) 
 
Intrede  Vaânachnu   Arr. G. Veldman 
Kyrië   Kodosh   Arr. G. Veldman 
Gloria   Yimloch   Arr. G. Veldman 
Tussenzang  Alliluia    Arr. Pierre Willems 
Offerzang  Signore delle Cime  Guiseppe de Marzi 
Sanctus  Veni Sancte Spiritus Leoš Janáček 
Onze Vader  Otsje Nasj 
Communie  Ave Maria   Leoš Janáček 
Slotlied  Slava vysnich bogu  A. Kosolapov 
Na de H. Mis  Toast    P.J. van Paeschen 
 
Concert in de Kloosterbibliotheek te Wittem op zondag 18 april 2010 
 
The Creation (laatste deel)(koor)   Arr. W. Richter 
Alliluia  (koor)      Arr. P. Willems 
Dirait-on (koor)     Morten Johannes Lauridsen 
Chanson de l’adieu (Hubert Delamboye) P. osti 
Ave Maria (koor)     Leoš Janáček 
Uit de opera Rusalka 
Lied an den Mond (Fenna Ograjensek)  A. Dvorák 
The awakening (koor)    J. Martin 
Sur les remparts (koor)    A.J.F. Saintis 
Uit de opera Carmen 
Parle moi de ma mere (Fenne en Hubert) G. Bizet 
A Semer’l (Wim en koor)    Jiddisch traditional 
 
O del mio amato ben (Hubert)   S. Donaudy 
Uit de opera I Lombardi 
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Coro di crociati e pellegrini  (koor)   G. Verdi 
Uit de opera Il Trovatore 
Miserere (Fenna, Hubert en koor)  G. Verdi 
Uit de opera La Forza del destino 
La vergine degli angeli (Wim, Fenna en koor) G. Verdi 
Uit de opera Hoffmanns Erzählungen 
Die Legende von Klein Zack (Hubert, Wim en koor) J. Offenbach 
Uit de opera Tannhauser 
Dich theure Halle (Fenna)    R. Wagner 
Uit de operette Paganini 
Niemand liebt dich so wie ich (Fenna en Hubert) F. Lehar 
Uit de opera La Traviata 
Ah libiam (Fenna, Hubert en koor)  G. Verdi 
 
CD Opname Mannenkoor DSM·SABIC op zaterdag 19 juni 2010 in de  
Ontmoetingskerk te Geleen 
 

A Semer’l (Wim, Fenna en koor)   Jiddisch traditional 
The awakening (koor)    J. Martin 
Dirait-on (koor)     Morten Johannes Lauridsen 
Santo (Fenna en koor)    Arr. Tore W. Aas / Harry Koning 
La vergine degli angeli (Wim, Fenna en koor) G. Verdi 
Ehrsame Bürger der Stadt uit Boccccio  Frans von Suppé 
 
Koffieconcert in het vernieuwde Volkshoes op zondag 11 juli 2010 en huldiging  
van onze gouden jubilaris Fons Offermans 
 

The awakening (koor)    J. Martin 
A Semer’l (Wim, Fenna en koor)   Jiddisch traditional 
Smoke gets in your eyes    Macc Huff 
Fein sein beinander bleib’n   Traditional 
Ehrsame Bürger der Stadt uit Boccccio  Frans von Suppé 
When I’m sixty four     Lennon/Mc Cartney 
My Evaline      A.E. Hall 
Quattro cavai che trottano    Otto Uhlmann 
 
Opluisteren Zeswekendienst van Pierre Gelissen op zondag 26 september 2010  
 
Intrede  Vaânachnu   Arr. G. Veldman 
Kyrië   Kodosh   Arr. G. Veldman 
Gloria   Beati Mortui   F. Mendelssohn 
Tussenzang  Signore delle Cime  Guiseppe de Marzi 
Offerande  Alliluia     Arr. P. Willems 
Sanctus  Veni Sancte Spiritus Leoš Janáček 
Onze Vader  Otsje Nasj 
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Agnus Dei  Yimloch   Arr. G. Veldman 
Communie  Ave Maria   Leoš Janáček 
Slotlied  Slava vysnich bogu  A. Kosolapov 
 
Concert in de Basiliek van O.L. Vrouw van het H. Hart te Sittard op zondag 3 oktober 
2010 
 
The Creation (laatste deel)(koor)    Arr. W. Richter 
Alliluia  (koor)       Arr. P. Willems 
Dirait-on (koor)      Morten Johannes Lauridsen 
Comfort Ye (Messiah) (Peter Vos)   G.F. Händel 
Santo (koor en Fenna Ograjensek)   Traditional 
Uit de opera Rusalka 
Lied an den Mond (Fenna Ograjensek)   A. Dvorák 
The awakening (koor)     J. Martin 
Uit de opera Les Pêcheurs de Perles 
Scene et choeur      G. Bizet 
Au fond du temple Saint (Peter Vos en  
Wim Schepers)      G. Bizet 
 
A Semer’l (Wim en koor)     Jiddisch traditional 
Una fortiva lagrima (Peter Vos)    G. Donizetti 
Uit de opera I Lombardi 
Coro di crociati e pellegrini  (koor)    G. Verdi 
Uit de opera Il Trovatore 
Miserere (Fenna, Peter en koor)    G. Verdi 
Uit de opera La Forza del destino 
La vergine degli angeli (Wim, Fenna en koor)  G. Verdi 
Uit de opera Hoffmanns Erzählungen 
Die Legende von Klein Zack (Peter, Wim en koor) J. Offenbach 
Uit de opera Tannhauser 
Dich theure Halle (Fenna)     R. Wagner 
Uit de opera La Traviata 
Ah libiam (Fenna, Peter en koor)    G. Verdi 
 
10e Kerstconcert voor de Ouderen in Hanenhof te Geleen op woensdag  
15 december 2010 
 
Samenzang: Wij komen tesamen 
Hodie Christus Natus est / Gloria   O. Asteson     
Comfort Ye (Solo Peter) 
Süsser die Glocken nie klingen   Volksweise 
Awake, awake (laatste deel Awakening)  Joseph M. Martin 
Duo Veer en Vief 
Gabriels Message     Basque Carol 
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Santo, Santo      Traditionel  
Wiegenlied      Johannes Brahms 
Stille Nacht      E. Franssen 
The little drummerboy    bew. Pierre Gerits 
PAUZE 
Samenzang: Nu zijt wellekome 
Son of Mary      John W. Peterson 
See amid the winter’s snow   G. V.d. Holst 
Raskje strune     V. Stocer 
Amen       bew. B. Josten 
Duo Veer en Vief 
Sound the trumpet (Duet) 
Cantique de Noël     A. Adam 
The Holy City     Stephen Adams 
 In der Christnacht     F. Gruber 
 
Opluisteren H. Mis in de  Christus Koningkerk – Kluis te Geleen op  
zondag 19 december 2010 om 11.00 uur 
 
Intrede  :  Chant for hope - Etienne Houben Drumband  
Kyrië   : Messe H. Leodigar - J.B. Hilber  Koor 
Tussenzang  :  A little prayer  - Evelyn Glennie Drumband 
Offerande  : Raskje strune - V. Stocer  Koor 
Sanctus/Benedictus : Messe H. Leodigar - J.B. Hilber  Koor 
Onze Vader  : Pater Noster  - Franz Liszt  Koor 
Agnus Dei  : Messe H. Leodigar - J.B. Hilber  Koor 
Communie  : Fata Viam Invenient - Vincent Cox Drumband 
      Son of Mary (res.) - J.W. Peterson Koor 
Slotlied  : Santo   - Traditional  Koor 
 
Na afloop: 
    1. Remembrance  - Jacob de Haan Slagwerkensemble 
    2. The Holy City  - Stephan Adams Organist / Peter Schröeder 
    3. The little drummerboy - Traditional  Mannenkoor DSM·SABIC 
 
1e Kerstconcert voor de Ouderen in het Parkstadtheater te Heerlen op  
maandag 20 december 2010 om 14.30 uur 
 
Samenzang: Wij komen tesamen 
Hodie Christus Natus est / Gloria   O. Asteson     
Comfort Ye (Solo Peter) 
Süsser die Glocken nie klingen   Volksweise 
Awake, awake (laatste deel Awakening)  Joseph M. Martin 
Duo Veer en Vief 
Gabriels Message     Basque Carol 
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Santo, Santo      Traditionel  
Wiegenlied      Johannes Brahms 
Stille Nacht      E. Franssen 
The little drummerboy    bew. Pierre Gerits 
PAUZE 
Samenzang: Nu zijt wellekome 
Son of Mary      John W. Peterson 
See amid the winter’s snow   G. V.d. Holst 
Raskje strune     V. Stocer 
Amen       bew. B. Josten 
Maletgroep van de drumband van de Philharmonie Sittard 
Sound the trumpet (Duet) 
Cantique de Noël     A. Adam 
The Holy City     Stephen Adams 
 In der Christnacht     F. Gruber 
 
 


