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1 Inleiding 
 
Dit jaarverslag omvat het hele jaar 2011, een jaar waarin we gemerkt hebben dat vreugde 
en verdriet (het overlijden van John Voorjans en van ons erelid en mede-oprichter Ben 
Schmitz) 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 het 
Voorjaarsconcert in de Rodahal te Kerkrade, georganiseerd door Stichting FSI, en ons 
eigen Jubileumtheaterconcert in de Stadsschouwburg te Sittard t.g.v. ons 60 jarig bestaan. 
 
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 DSM hoofdkantoor in Sittard of in ‘t Volkshoes. Het bestuur heeft veel tijd gestoken in 
het organiseren van ons Jubileumtheaterconcert. Na iedere avondrepetitie was er overleg 
tussen bestuur en dirigent om de stand van zaken te bespreken en het draaiboek bij te 
werken.  
 
Voor sommige activiteiten is in het afgelopen jaar 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 2 maart 2011 werd in 't Volkshoes van Lindenheuvel de 60-ste jaarvergadering van 
ons koor gehouden.  
 
Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 
 
Voorzitter / Coördinatie Leden Cie.  Wim Hendrix       
Secretaris      Fer Janken       
Penningmeester / 2e voorzitter /  
Coördinatie Financiële Cie.   Frank Kroese      
2e Secretaris / Coördinatie. Informatie Cie. Nico Nagtzaam 
Coördinatie Muziek Cie.    Charles Geersheuvels 
Coördinatie Organisatie  Cie.   Frits Smeets 
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Coördinatie Technische Cie.   Erik Plieger 
Lid       Pierre Storcken   
Gastvrouw      Monique Vinken-Donko 
 
2.2.2 Najaarsbijeenkomst 
 
I.v.m. de komende Kerstconcerten in de Hanenhof te Geleen en in het Parkstadtheater te 
Heerlen en gezien en beperkt aantal repetities dat we nog hebben is besloten om dit jaar 
de Najaarsbijeenkomst te laten vervallen en als er belangrijke mededelingen gedaan 
moeten worden zal er tijd voor vrijgemaakt worden. 
 
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 26 maart resp. 26 november 2011. Tijdens de 
Voorjaar- en Herfstvergadering is uitvoerig aandacht besteed aan de ontwikkelingen 
binnen het KNZV en KNZV-Limburg, evaluatie samenwerking en inventarisatie gebruik 
multimedia en het thema “Zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen”. Op 17 maart 
2011 was het Brunssums Mannenkoor gastheer voor de vergadering KNZV-Limburg, 
Regio Swentibold  en het Steinder Mannenkoor was gastheer op 17 november 2011. 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 3 september 2011, afstemming standpunt bepaling ontwikkeling 
binnen KNZV en KNZV-Limburg, koorscholing, digitaliseren van koorwerken, enz. 
 
2.5 Ledenmutaties 
 
In het afgelopen jaar heeft ons ledenbestand de volgende wijziging ondergaan: 
 
Nieuwe leden 
 
1e tenor: John Voorjans 
2e Tenor:  Jac Strösser 
Bas:  Wil Koumans 
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Opzegging 
 
2e Tenor: Heinz Albrecht, Jac Strösser 
Bariton: Antoine Heijnen, Loe Vrancken 
 
Overleden 
 
1e tenor John Voorjans  
 
zodat ons koor op 31 december 2011 60 zingende en 5 niet-zingende leden telde . 
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 2011 2012 2011 2012 
1e Tenor 11 11 71,0 72,0 
2e Tenor 15 14 68,5 70,0 
Bariton 19 17 65,4 66,8 
Bas 17 18 68,6 69,4 
Totaal koor 62 60 68,0 69,3 
 
Van de 65 zingende en niet-zingende leden komen er 38 uit de gemeente Sittard-Geleen. 
 
2.6  Jubilarissen 
 
Dit jaar waren er 6 koorjubilarissen, t.w. Toon van Houten, Ton Pijpers en Pierre Vorachen 
40 jaar lid en Joost Hillemans, Thuur Kitzen en Wim Nusser 25 jaar lid. Volgens een oud 
gebruik worden in het jaarverslag ook de namen genoemd van de jubilea waarbij geen 
huldiging plaatsvindt, de zogenaamde “lustrumvierders”.  
 
35 jaar Herman Bartelink   
 
2.7 Koorblad, mededelingenbladen en website 
 
In 2011 is er slechts 1 Koorblad verschenen, waarin o.a. aandacht is besteed aan de 
wisseling in de redactie, de Koninklijke onderscheiding van Dré Smedts, het Lenteconcert 
georganiseerd door het FSI in de Rodahal, het Oranjeconcert in het Astatheater en de 
voorbereidingen voor ons Jubileumtheaterconcert in de Stadsschouwburg te  Sittard.  
De redactie van het koorblad is in handen van Nico Nagtzaam en Charles Geersheuvels. 
Getracht zal worden om het redactieteam zo snel mogelijk uit te breiden. 
 
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 Opluisteren H. Mis in de St. Augustinbuskerk te Geleen op woensdag 30 maart 

2011 
Op verzoek van de KBO-Lutterade werd op woensdag 30 maart 2011 de Hoogmis 
opgeluisterd in de St. Augustinuskerk te Geleen t.g.v. hun 60 jarig bestaan. Om 9.45 uur 
waren de meeste zangers aanwezig op het oksaal om samen, met Ben Kerhof aan het 
orgel en onze dirigent, de gezangen nog eens door te nemen en de puntjes op de i te 
zetten. Naast ons koor trad ook op het trompetistenduo Mart Bekkers en Peter Kunkels. 
De aanwezigen in de kerk, die voor het grootste deel gevuld was, beloonde ons optreden 
met een overweldigend applaus.  
 
3.2 Voorjaarsconcert “Lentekriebels” in de Rodahal te Kerkrade op zondag 3 april 

2011 
 
Dit was de titel van het Lenteconcert dat door de Stichting Fonds voor Sociale  
Instellingen (het FSI) werd georganiseerd, in eerste instantie, voor de gepensioneerden 
van DSM en SABIC in de Rodahal te Kerkrade op zondag 3 april 2011; later is dit 
uitgebreid voor alle medewerkende van DSM en SABIC. Om 12.00 uur was de eerste 
soundcheck waarna we getrakteerd werden op soep, broodjes en koffie of thee. De hal 
was tot aan de nok gevuld met mensen die op deze troosteloze dag naar iets zonnigs 
kwamen luisteren. Onze dames hadden natuurlijk de beste plaats op het balkon waardoor 
zij in de pauze ook in alle rust hun consumpties konden gebruiken. Het programma was 
voor elk wat wils. Voor de pauze ons koor samen met Wendy Kokkelkoren en Martin 
Hurkens en na de pauze Fanfare Kunst & Vriendschap uit Wittem samen met Jack 
Vinders en als afsluiting René Shuman & Angel-Eye. Na afloop was er nog een gezellige 
nazit waarbij alle medewerkenden uitgenodigd waren. 
 
3.3 Koninklijke Onderscheiding voor Dré Smedts 
 
Al veertig jaar organiseert hij reizen voor de Stichting Samenwerkende Verenigingen van 
Personeel DSM. Ook na zijn pensioen is hij hiermee doorgegaan. Voorts investeert hij de 
nodige uurtjes in de KBO-afdeling Baandert en in vrijwilligerswerk bij verpleeghuis De 
Lemborgh. Voor dit vele werk heeft het Hare Majesteit behaagd om hem te benoemen tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dré, namens het koor van harte gefeliciteerd met deze 
mooie onderscheiding.  
  
3.4 Oranjeconcert zondag 1 mei 2011 in Asta Cultuurcentrum te Beek om 20.00 uur 
 
In het kader van het 60 jarig jubileum van het Mannenkoor DSM·SABIC verzorgt het koor 
op verschillende plaatsen concerten om hun dank uit te spreken voor de ontvangen steun 
in de afgelopen 60 jaar. Samen met het Gemengd Koor Beeker Koorzang en het Clarinet 
Choir Schinveld verzorgde zij dit concert in het ASTA Cultuurcentrum op zondag 1 mei om 
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20.00 uur. Dit concert werd aangeboden aan de op Koninginnedag gedecoreerden van de 
gemeente Beek en aan de hele Beekse gemeenschap. Het concert werd geopend door 
onze voorzitter die het verheugend vond dat de heer Krewinkel op zijn eerste werkdag als 
burgemeester van de gemeente Beek, hoewel nog niet officieel geïnstalleerd, aanwezig 
was op dit concert. Verder mocht hij begroeten de wethouder van Cultuur van de 
gemeente Beek, de Heer van Es met partner alsmede de voorzitter van het Oranjecomité, 
de heer van Mulken met partner. Een bijzonder woord van welkom voor de pas 
gedecoreerden van de gemeente Beek maar ook Dré Smedts, de vers gedecoreerde van 
ons koor. Voor aanvang van het concert was Dré, samen met zijn vrouw, al gehuldigd door 
het koor en werd hem een fles drank overhandigd en zijn vrouw ontving een mooi boekt. 
Na de openingswoorden van onze voorzitter mocht Gemengd Koor Beeker Koorzang, 
waar verschillende leden van ons koor alsmede hun partners lid van zijn, de spits afbijten. 
Pierre Gerits, dirigent, en Gerald Wijnen aan de piano zorgden samen met het koor voor 
een mooie uitvoering. Vervolgens was het de beurt aan het Clarinet Choir uit Schinveld, 
o.l.v. Wim Sturmans die een staaltje van hun kunnen lieten horen. Voor alle aanwezigen 
was dit een openbaring, vooral het laatste stuk, Czardas met Noël Diederen als solist, 
zorgde voor een staande ovatie. Na de pauze was het de beurt aan ons koor waarbij onze 
dirigent Wim Schepers zorgde voor een uitleg van de verschillende uit te voeren werken. 
Een daverend applaus aan het einde van ons optreden was ons loon. Het koor werd weer 
uitstekend op de piano begeleid door Monique Offermans.  Als dank ontvingen de 
dirigenten en de pianisten aan het einde van het concert een mooi boeket. 
 
3.5 Afsluiting Koorseizoen 2010 / 2011 
 
Woensdag 13 juli 2011 was de laatste repetitiedag van het koorseizoen 2010 /2011. Door 
de repetities voor het Galaconcert was het seizoen al een week verlengd terwijl het nieuwe 
seizoen 2011 / 2012 een week eerder begint. Het is traditie om op deze laatste 
repetitiedag de gebeurtenissen van het 1e halfjaar even de revue te laten passeren, o.a. 
het opluisteren van 2 H. Missen, het Voorjaarsconcert in de Rodahal, het Oranjeconcert. 
Met veel enthousiasme wordt er gewerkt aan het Galaconcert, wat blijkt uit de opkomst 
van de leden bij de repetities. Omdat bij de Jaarvergadering de fles drank voor Frits(ke) 
Smeets achterwege was gebleven hebben we nu alles dubbel en dik hersteld. Ook is het 
de gewoonte om de Zanger van het Jaar te huldigen. Via een omweg kwam Wim 
uiteindelijk bij Harrie Verboort terecht, de voorzitter van de Muziekcommissie. Met een 
attentie bedankte Wim hem voor zijn toomloze inzet. Verder wordt het nieuwe Koorblad 
uitgereikt dat van nu af aan onder de redactie van Nico Nagtzaam en Charles 
Geersheuvels tot stand is gekomen en niet meer onder de bezielende leiding van Piet 
Hendricks. Deze zal op een later tijdstip nogmaals bedankt worden voor zijn jarenlange 
inzet voor het Koorblad. Tenslotte was het tijd geworden om onder genot van enkele 
consumpties en de hartige hapjes van John het koorseizoen af te sluiten. 
 
3.6 Opening Koorseizoen 2011 / 2012 
 
Op zondag 21 augustus vond de opening van het koorseizoen 2011 / 2012 plaats, het  
seizoen waarin we het 60 jarig bestaan vieren van ons koor met een groot Galaconcert op 
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zaterdag 15 oktober. Omdat ondergetekende niet aanwezig was blijft het verslag van deze 
bijeenkomst achterwegen. 
 
3.7 Overlijden van ons koorlid John Voorjans op maandag  29 augustus 2011 
 
Dinsdag 30 augustus kregen we het bericht dat John Voorjans die avond daarvoor was 
overleden. We wisten dat hij erg ziek was maar dat het zo snel zou gaan had niemand 
verwacht. Begin dit jaar werd John lid van ons koor na vele jaren gezongen te hebben in 
de koren Wieker Eindrach en Wieker Hofzengers. Bij zijn begrafenis fungeerden 6 zangers 
als slippendragers en begeleiden de kist. Omdat Wim Schepers verhinderd was werden 
de honneurs waargenomen door Jean Lardinois. Er werd op gepaste wijze gezongen en 
Jean zorgde voor mooi orgelspel. Ook Wim Hendrix was afwezig maar Frank Kroese trad 
op als zijn vervanger. In zijn In Memoriam zei hij: “In deze korte periode hebben we John 
leren kennen als een aimabel en vriendelijk mens met een eigen mening, positief kritisch, 
altijd opbouwend en steeds behulpzaam. Hij was een perfectionist, thuis, op het werk 
maar ook als zanger. Hij voelde zich direct bij ons thuis  en genoot zichtbaar van de 
repetities en optredens. John zag uit naar ons komend concert in oktober. Helaas heeft dit 
niet meer mogen zijn.” 
 
3.8 Jubileumtheaterconcert op 15 oktober 2011 t.g.v. het 60 jarig bestaan van ons 

koor 
 
In januari 2010 heeft het bestuur besloten om ons 60 jarig jubileum niet zomaar voorbij te 
laten gaan en eens flink uit te pakken met een galaconcert. In de bestuursvergadering van 
3 februari 2010 is besloten om dit op 15 oktober te houden en werd een optie genomen op 
de Stadsschouwburg. In eerste instantie was het de bedoeling om dit concert samen met 
het LSO te geven maar deze datum was voor hen niet geschikt. In eerste instantie was de 
gedachte om voor de pauze Mannenkoor DSM·SABIC te laten optreden en na de pauze 
samen evt. met Kon. Zangvereniging Venlona omdat uit het Vierkorenoverleg bleek dat er 
een grote cohesie bestond om met dit koor samen te werken. Eind 2010 besloot het 
bestuur om een bekende publiekstrekker te zoeken en aan alle bestuursleden werd 
gevraagd om hierover na te denken. Al snel kwam de titel van het concert op tafel en wel: 
Dromen, Passie en Ontroering. Binnen het DB kwam al snel de naam van Carel 
Kraayenhof bovendrijven en tijdens de Kerstvakantie werd contact met zijn management 
gezocht. In januari 2011 kregen we van het management te horen dat 15 oktober nog niet 
bezet was en het DB heeft toen een optie op Carl Kraayenhof en zijn Sexteto Canyengue 
genomen Er is toen ook gekeken om er een danspaar bij in te schakelen. Op de afgelopen 
Jaarvergadering heeft onze dirigent uiteengezet hoe het Galaconcert eruit kwam te zien. 
Tijdens het voorjaarsconcert georganiseerd door het FSI is er door de bestuursleden flink 
geflyerd om reclame te maken voor ons galaconcert en tijdens de voorverkoop bleek al dat 
dit uitstekend had gewerkt. Om de lijnen zo kort mogelijk te houden werd er voor de 
organisatie van dit galaconcert geen gebruikgemaakt van een speciale commissie, immers 
alle contacten met Kraayenhof, Stadsschouwburg, Venlona, enz. liepen via het 
secretariaat. en om gestructureerd te gaan werken besloot het DB om dit aan de hand van 
een draaiboek te doen. Op iedere bestuursvergadering werd afgevinkt wat al geregeld 
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was. Na iedere repetitie was er ook steeds een vergadering met de dirigent en werden alle 
afspraken vastgelegd. Tot het einde toe is er steeds intensief overleg geweest met alle 
mensen en partijen die betrokken waren bij dit Jubileumtheaterconcert. Voor de dag zelf 
was er een draaiboek gemaakt evenals voor de dames die bij die dag betrokken waren. 
Achterafgezien zijn er misschien wel fouten gemaakt of hadden dingen beter gekund maar 
dat zijn allemaal leerfactoren voor een volgend concert en moeten meegenomen worden 
in het draaiboek. Hoe de dag zelf was wordt door Piet Besselink, coördinator Rayon 
Swentibold van KNZV-Limburg, goed weergegeven. 
 
“Met de mooie kleurklank van DSM·SABIC in gedachten van vorige concerten welke ik 
mocht meemaken gingen we met een goed gevoel naar de schouwburg. 
 
Staan me daar twee vleugels, komen er ook nog eens 2 koren en Carel Kraayenhof die 
niet meer stuk kan sinds hij tranen ontlokte tijdens de bruiloft van Maxima met onze 
Willem-Alexander. Zou hem dat vanavond ook lukken bij ons? 
 
We hadden al heel vroeg kaarten besteld en zaten zodoende op schitterende plekken. 
Presentator John Bröcheler met zijn unieke stemgeluid (deed me weer terugdenken aan 
het optreden in de kloosterbibliotheek) moest nog even z’n plek vinden in een fauteuil á la 
Willem Nijholt. 
 
Ondanks dat je The Awakening vaker hebt gehoord krijg je toch weer kippenvel, vooral als 
dat zo schitterend pp wordt gebracht door beide koren. Venlona had ik voor het laatst 
gehoord toen Ger Withag nog op de bok stond. Dat was nog in de tijd dat 3-koren 
concerten populair waren. 
 
Carel Kraayenhof met z’n tango ensemble, wat moet je daar nog van zeggen als je ook 
oude tango muziek spaart? Herkenning, apart, mooi noem maar op en dan ook nog eens 
met sublieme dansers. Ze had iets jonger mogen zijn, maar ja je kunt niet alles hebben. 
Heerlijk hoe die Carel die tonen uit z’n bandonion tovert. We kregen ook nog wat 
geschiedenis over het instrument van Heinrich Band uit Krefeld. De huidige Bandonion 
heeft een spanwijdte van 1,5 m, 74 tonen(37 knoppen) aan de melodiekant en 70 aan de 
baskant (35 knoppen). Vooral Noord-Limburg/Brabant kende goede spelers op deze 
afstammeling van de konzertina. Maar ook het ensemble, stuk voor stuk schitterende 
musici. 
 
Peter Vos, inmiddels ook mee mogen maken in de Basiliek te Sittard brengt Santo in een 
arrangement van Tore Aas  waar hij zingt over de macht van God. Het koor leek mij iets 
machtiger dan de solist, maar het is heel hard werken in onze schouwburg. 
La Rosa y del sauce van de Argentijnse componist en pianist Carlos Guastavino past heel 
mooi in dit programma en wordt subtiel door Peter uitgevoerd. Chapeau voor de uitvoering 
van  de werken uit Welsh; Cantilena en Suo Gan van Karl Jenkins. Ik heb het ook nog 
even bekeken op You Tube maar jullie uitvoering vond ik prachtig. Het slagwerkensemble 
van de “Phil oet Zitterd” hebben volgens mij alles uit de kast gehaald om zo intens 
slagwerk aan ons te laten horen. 



   

 Jaarverslag 2011 
 

 

JVS 2011, pagina 10 van 18 
 

 
Verrassend zijn ook de Pipers die Amazing Grace spelend de zaal in kwamen vóór de 
pauze. 
 
Na de pauze werden we weer mooi onderhouden met tango hoogstandjes van Carel en 
zijn ensemble met absoluut hoogtepunt Adios Nonino van Astor Piazollo, mooi met het 
koor op de achtergrond. 
 
Bij Come to the Music en Toccata of Praise  van J. Martin komt het sprankelende spel op 
2 piano’s goed tot zijn recht. Jubelende muziek, echt passend bij een Jubileumconcert. De 
grote verrassing waren voor mij toch wel de werken van Maierhofer. Heerlijke Afrikaanse 
muziek waar ook Peter helemaal los kwam. Met deze programmering krijg je dus echt een 
hele mooie avond waar je kostelijk wordt geamuseerd en waar je met genoegen aan terug 
denkt. 
 
Vrienden van DSM·SABIC proficiat met jullie 60 jaar jubileum. De droom had ik niet maar 
Passie en Ontroering hebben jullie ons zeer zeker gebracht”. 
Van diverse kanten waren er lofuitingen over ons jubileumtheaterconcert maar op de 
eerstvolgende avondrepetitie was er, naast voldoening van de leden, ook kritiek van de 
leden (communicatie, enz.) evenals van de dirigent (afspraken, enz.). Ik denk dat we van 
onze successen moeten genieten maar van onze tekortkomingen moeten leren. 
 
3.9 Overlijden van ons erelid en medeoprichter Ben Schmitz op 22 oktober 2011 
 
We wisten dat de gezondheid van Ben sterk achteruit ging maar de overlijdens-advertentie 
in de krant van 29 oktober was toch een schok. Een als eenmalig bedoelde gebeurtenis, 
de vocale opluistering in 1951 aan de onthulling van een gedenkplaat voor de tijdens de 
tweede wereldoorlog omgekomen collega’s van het Centraal Laboratorium, werd het begin 
van een “bedrijfskoor”. Het resultaat was niet slecht en smaakte naar meer. De zangers 
van het eerste uur, Ben samen met Wiel Wolters, opperden het idee om door te gaan met 
repeteren en later eventueel een koor op te richten. Tot 22 oktober 2002 is hij lid gebleven 
van ons koor. Zelfs tot hoge leeftijd bleef hij geïnteresseerd in het wel en wee van ons 
koor. Aan het begin van de repetitie op woensdag 2 november sprak onze voorzitter een 
In Memoriam uit en werd een minuut stilte in acht genomen. Het afscheid heeft in besloten 
familiekring plaatsgevonden. 
 
3.10 Bezoek van St. Nicolaas 
 
Op woensdag 30 november 2011 werd het koor tijdens de repetitie verrast door de komst  
van St. Nicolaas. In zijn toespraak tot de dirigent en leden haalde hij het mooi 
Jubileumtheaterconcert aan. Hij had er erg van genoten. Het is alleen jammer de onze 
fotograaf bij het bezoek van de Sint het niet aanwezig was. Alle aanwezigen werden 
getrakteerd op taaitaai en perpernoten alsmede op de mooie foto van ons koor. 
 
3.11 Opluisteren H. Mis in de St. Lambertuskerk  te Kerkrade op zondag 11 december 
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2011 en aansluitend de Kerstviering voor de hele koorfamilie 
 
Dit jaar werd voor onze Kerstviering eens een andere regio gekozen en wel Parkstad, 
beter gezegd Kerkrade. Van tevoren hadden alle leden van Frits een beschrijving 
gekregen hoe ze op het Kerkplein moesten komen. En om 10.15 uur waren de meeste 
leden al aanwezig. Jammer genoeg moesten we tot 10.30 uur wachten vooraleer de 
sleutel van het oksaal beschikbaar was. Onder leiding van Wim en aan het orgel Gerald 
Wijnen werd nog even de Mis van Hilber doorgenomen alsmede nog een aantal andere 
werken. Om 11.30 uur was  de kerk goed gevuld en konden we beginnen aan ons 
programma. In zijn begroetingswoord heette de deken ook onze 6 jubilarissen en familie 
welkom; dit heeft hij tijdens de H. Mis wel 2 keer herhaald. Na afloop van de dienst werden 
we beloond met een applaus van de aanwezigen. Daarna volgde de oversteek naar de 
zaal van de Wieëtsjaf schuin tegenover de kerk waar de Kerstviering van ons koor 
plaatsvond. Bij binnenkomst waren de tafels al gedekt en kon men, na het 
begroetingswoord van onze voorzitter, zich te goed doen aan een smakelijke lunch. In zijn 
begroetingswoord heette hij alle jubilarissen en hun familie, de echtgenotes van onze 
overleden koorzangers, Wim Schepers, onze dirigent, Math de Smet, ons redactielid van 
ons koorblad, met  echtgenote alsmede Antoine Noblesse, beter bekend als koorfotograaf 
alias St. Nicolaas, met echtgenote welkom. Verder las hij een kaart voor van Tity en Giel 
Ruijters. In ons midden bevond zich een koorzanger, en wel Ger Janssen, die vandaag 
jarig was. Hij werd door Wim verrast met 2 flessen wijn. Wim beperkte zich tot een kort 
welkomstwoord maar zei dat hij bij de huldiging van de jubilarissen uitgebreider op het 
afgelopen jaar zou ingaan. De Organisatiecommissie had weer haar uiterste best gedaan 
om, naast de huldiging van de jubilarissen, ook voor een komische noot te zorgen in de 
persoon van Math Frederiks, een collega-zanger van Pierre Penris. Na het eten was het 
de beurt aan onze voorzitter om te beginnen met de huldiging van de 3 25 jarige 
jubilarissen. In zijn inleidend woord zei hij dat dit een van de hoogtepunten was van onze 
Kerstviering, dit jaar in ons jubeljaar zeer zeker. Hij ging in op de oprichting van ons koor, 
het overlijden van onze laatste in levenzijnde oprichter Ben Schmitz, over de vele 
wijzigingen in de afgelopen jaren (bestuur, beleidsplannen, onze ambities, enz.). Vele 
punten van ons laatste “grote verhaal” van onze vriend Jac Gadiot zijn nog niet 
gerealiseerd en zullen in 2012 ter hand genomen moeten worden. Voordat hij begon aan 
de huldiging sprak hij een welgemeend dank-je-wel uit aan het adres van alle jubilarissen 
voor  de vele jaren trouwe dienst, ook voor de partners. Samen met Martin Dieteren, de 
vertegenwoordiger namens KNZV-Limburg die na Wim de bijbehorende speldjes en 
oorkondes uitreikte, ging hij over op de huldiging van iedere jubilaris persoonlijk. Volgens 
het alfabet was eerst Joost en Miriam Hillemans aan de beurt. Hij ging in op zijn 
loopbaan bij DSM en zijn muzikale ontwikkeling. In 1986 waren er 60 leden waarvan 6 
gepensioneerd en nu hebben we ook 60 leden waarvan er nog maar 6 werken. Joost is tot 
op de dag van vandaag nog steeds steun en toeverlaat van onze penningmeester. 
Vervolgens was het de beurt aan Thuur en Elly Kitzen. Thuur heeft een gedeelte van zijn 
werkzaam leven bij DSM doorgebracht. In 1960 kreeg hij een zwaar ongeval dat hem 
deed besluiten om in 1963 te stoppen bij DSM en ging hij zijn kost verdienen in de horeca. 
Door Thei Dobbelstein is hij 1986 bij ons koor gekomen. Thuur is altijd in voor een 
kwinkslag. Ook zijn betrokkenheid bij het wel en wee van de collega zangers is erg te 
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waarderen. “Maak van iedere dag een en geniet van je kinderen en kleinkinderen” is  zijn 
motto. Als laatste jubilaris van deze reeks is het nu de beurt aan Wim en Truus Nusser. 
Wim begint al een beetje een oude rot in het huldigen te worden. 25 en 40 Jaar heeft hij al 
eens gevierd en nu weer 25 jaar. Hij heeft bij DSM op verschillende locaties gewerkt. Wat 
hem het meeste is bijgebleven is de ontploffing van de Nak 2 in november 1975. Ook heeft 
hij op verschillende locaties gezongen. Van het Steinder Mannenkoor en Mannenkoor St. 
Caecila Sweijkhuizen tot het Mannenkoor DSM·SABIC. De vrouwen van de jubilarissen 
kregen door Monique een prachtig boeket aangeboden en van Wim mochten zij, namens 
het koor, een mooi beeldje in ontvangst nemen. Hierna was het de beurt aan Martin 
Dieteren om namens de KNZV hun het speldje en de oorkonde te overhandigen. Na de 
huldiging van de 3 25-jarige jubilarissen was het de beurt aan Math Fredriks om de lachers 
op zijn hand te krijgen met zijn 2 voordrachten. Als dank mocht hij een2 tal flessen wijn in 
ontvangst nemen. Ook Pierre Penris kreeg een kleinigheid aangeboden. Vervolgens was 
het de beurt aan de 40 jarige jubilarissen. Als eerste was Toon en Fieny van Houten aan 
de beurt. Toon zijn carrière is niet bij DSM begonnen maar bij de Fa. Geelens , totdat daar 
geen werk meer was. Vervolgens voor 6 jaar bij de Fa.van Riet aan de slag maar daarna 
kwam hij eindelijk bij de Staatsmijnen werken, al was het maar voor de kolen. Op zijn 
werkplek bij de Technische dienst van de Maurits kon hij het niet laten om de liederen 
welke hij bij het Lindenheuvels kerkkoor geleerd te zingen tot het moment dat Fritske 
Smeets in de werkplaats kwam en dacht dat is goede zanger voor ons koor en zo 
geschiede. Samen zitten/staan ze nu al 40 jaar naast elkaar en zijn al 40 jaar bevriend. 
Ton en Ria Pijpers waren de volgende. Hij kon niet begrijpen dat de 40 jaar nu al voorbij 
waren. Eerst mocht hij niet van zijn chef bij het koor gaan maar later wel. Hij denkt dat dit 
kwam door Jan Cellissen of Piet Hendricks. Ton is van alle markten thuis, Dagboek van 
een Herdershond, Muziek Cie, solist, zanger bij de Beeker Koorzang. enz. Binnen de 
groep 2e tenoren kun je je prachtige stem laten horen, serieus en af en toe ene flauwe 
slaag. Dat is voor jou HET VAN JE. Je bent bovendien een goede lezer van de stukken 
behorende bij de jaarvergadering. Als laatste van de jubilarissen is Pierre en Mien 
Vorachen aan de beurt. Begonnen in de alcoholfabriek. Je zou denken, dat is het, maar 
niet hoor. Pierre ging werken in de glasblazerij waar hij het 42 jaar volhield. Na al enige 
jaren als kerkzanger actief te zijn geweest melde Pierre zich in 1971 aan als lid van het 
mannenkoor op zijn bedrijf. Samen met de twee Jannen en Cap en nog enige andere 
zangers verzorgde hij de oud papier actie. Naast het zingen was een van zijn grootste 
hobby’s ongetwijfeld het toneel waar hij zich met hart en ziel kon uitleven. Vele 
personages bracht hij op de bühne tot groot genoegen van de inwoners van Austroa en 
omgeving. Zijn acteertalent kwam ook goed te pas in het Dagboek van een Herdershond. 
Een andere hobby is de natuur en in het bijzonder de bijen. Regelmatig zie je na de 
repetitie de potjes honing van eigenaar veranderen. In 1998 kreeg het koor een nieuwe 
dirigent Wim Schepers die bracht, naast het zingen, een nieuw element in, n.l. het 
showelement. Een zeer gevoelig item bij mannenkoren maar met een voorganger als 
Pierre begint het al aardig te lukken. Daarom benoemde hij Pierre tot concertmeester van 
ons koor. De vrouwen van de jubilarissen kregen door Monique een prachtig boeket 
aangeboden en van Wim mochten zij, namens het koor, een mooi beeldje in ontvangst 
nemen. Hierna was het de beurt aan Martin Dieteren om namens de KNZV hun het 
speldje en de oorkonde te overhandigen. Als dank mocht Martin een 2 tal flessen wijn in 
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ontvangst nemen. Als laatste mocht onze dirigent een enveloppe met inhoud in ontvangst 
nemen alsmede een 2 tal flessen wijn. Ook onze redacteur van ons Koorblad, Math de 
Smet, werd voor zijn werk beloond meteen2 tal flessen wijn. Na al die huldigingen was het 
tijd geworden om de keel te smeren. Het bleef nog lang gezellig totdat het feest werd 
verplaatst naar het café gedeelte omdat de zaal moest worden ingericht voor het volgende 
feest. Al met al was het een mooie Kerstviering met dank aan de Organisatie Cie.           
 
3.12 11e Kerstconcert voor de Ouderen in Hanenhof te Geleen op woensdag 14 

december 2011 om 14.30 uur 
 
Omdat Vivantes maar met een beperkt aantal mensen naar het Kerstconcert  zou komen 
was er een ware reclamecampagne op poten gezet om de Hanenhof toch vol te krijgen. 
Bovendien hadden de leden genoeg reclame gemaakt. Maar dat hebben we geweten. 
Gelukkig had onze technische  commissie dit allemaal voorzien en er voor gezorgd dat 
slechts een gedeelte van de tafels werden klaargezet en de rest van de zaal werd 
opgevuld met rijen stoelen. Ook onze “smeer”dames hadden er rekening mee gehouden 
want maar liefst 70 Kerstbroden moesten gesmeerd worden. Een bomvolle Hanenhof, 
meer dan 850 mensen. Overal stonden zij. Om half drie hebben we de deuren moeten 
sluiten terwijl er nog minstens honderd tot honderdvijftig mensen stonden te wachten om 
binnen te komen. Deze mensen kregen, voordat ze weggingen, nog een kop koffie of thee 
aangeboden. Bij het verlaten van de Hanenhof kwamen deze mensen anderen tegen die 
nog naar het Kerstconcert wilde gaan. Als de zaal groot genoeg was geweest waren er 
minstens 1000 tot 1100 mensen naar ons Kerstconcert gekomen mede door de 
aanwezigheid van Wendy Kokkelkoren en Martin Hurkens. In zijn openingstoespraak 
benadrukte onze voorzitter dat dit alweer het 11e Kerstconcert voor de Ouderen is dat 
onder auspiciën van het FSI door het Mannenkoor georganiseerd wordt. Onder de 
aanwezigen was Jan Koks, namens FSI, met echtgenote, Loek Radix, onze 
beschermheer, met echtgenote, Mgr. Schreurs, deken van Schinnen, de Wethouders 
Geenen en Baetens met echtgenoot, de heer Veugen met echtgenote, Jo Mastenbroek en 
Jos Meulenberg, namens de Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe, met 
echtgenotes, de Heer Schillings, namens het Ouderenplatform Westelijke Mijnstreek en 
namens het Swentibold-overleg was er Piet Besselink met echtgenote. Uit Veere was ons 
oud-lid Erich Jeitler gekomen. In de pauze werden alle aanwezigen getrakteerd op koffie 
of thee en Kerstbrood. Ondanks de chaos voordat het concert begon verliep dit geheel 
volgens planning. De aanwezigen waren, zowel bij het optreden van de solisten als bij ons 
koor, muisstil. De stukken van Wendy en Martin werden met open mond aangehoord en 
na afloop was er een staande ovatie hun deel. Als dank werden Wendy, Martin, Monique 
Offermans en onze dirigent Wim door Monique Vinken met een mooi boeket verblijd.       
 
3.13 2e Kerstconcert voor de Ouderen in het Parkstadtheater te Heerlen op maandag 

19 december 2010 om 14.15 uur 
 
Omdat het FSI verwachtte dat de ING zaal dit jaar te klein zou zijn had men deze keer 
gekozen voor de grote DSM zaal. De Gemeente Heerlen en met name de Ouderenpartij 
had er deze keer voor gezorgd dat de benedenzaal van het Parkstadtheater voor het 
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grootste deel bezet was. Op het 1e balkon hadden onze dames, die het Kerstconcert van 
afgelopen woensdag niet hadden kunnen bijwonen door plaatsafstand, en enkele andere 
genodigden plaatsgenomen. In zijn openingstoespraak verwelkomde onze voorzitter de 
Wethouder van Sport, Ouderen en Dienstverlening van de Gemeente Heerlen, de heer 
Gelissen en echtgenote, het bestuur van de Ouderenpartij Heerlen met hun partners, in 
het bijzonder de her Peter Kastrop met echtgenote, de Heer en Mevrouw Sørenssen, oud 
directeur FSI, met echtgenote, de heren Theo Tillemans en Jan Koks, namens het Bestuur 
van het FSI, met echtgenotes, die dit concert mogelijk gemaakt hebben. Verder een woord 
van welkom aan Wendy Kokkelkoren en Martin Hurkens, onze pianiste Monique 
Offermans en onze dirigent Wim Schepers, die de algemene leiding heeft. Evenals in 
Geleen waren de aanwezigen muisstil bij zowel het optreden van de solisten als bij ons 
koor. In de pauze werden alle aanwezigen getrakteerd op koffie of thee en kerstbrood. Na 
afloop van het Kerstconcert was er een staande ovatie. Als dank werden Wendy, Martin, 
Monique Offermans en onze dirigent Wim door Monique Vinken met een mooi boeket 
verblijd. Aan het einde van het Kerstconcert kwam Jan Koks het toneel op met een mooie 
beer in zijn hand voor Wendy want dit was haar laatste optreden voordat de baby komt. 
 
4 Overige 
 
Na het Jubileumtheaterconcert is er veel tijd besteed aan de problemen die er, n.a.v. dit 
concert, onder de leden leefden. Na een evaluatieronde tijdens de eerstvolgende repetitie 
en daarna onder de leden zijn er diverse vergaderingen geweest van het bestuur met en 
zonder de dirigent.  Afgesproken is dat D.B. / bestuur, iedere week op de repetitie avond 
kort overleg pleegt met de dirigent over lopende zaken, teneinde een goede communicatie 
tussen bestuur, koorleden en dirigent te waarborgen en problemen tijdig en pro-actief op 
te pakken. 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 7 maart 2012. 
 
 
 
 
 
W. Hendrix    F. Kroese     F. Janken 
Voorzitter                     Penningmeester   Secretaris 
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5 BIJLAGE  Overzicht uitgevoerde werken 
 
Opluisteren H. Mis in de St. Augustinuskerk te Geleen op woensdag 30 maart 2011 
 
Vooraf   Il silenzio   Trompetistenduo 
Intrede  Santo    Traditional 
Kyrië   Messe H. Leodigar  J.B. Hilber 
Tussenzang  La Rosa   Trompetistenduo 
Offerzang  Veni Sancte Spiritus Leoš Janáček 
Sanctus  Messe H. Leodigar  J.B. Hilber 
Onze Vader  Pater Noster   Frans Liszt 
Agnus Dei  Messe H. Leodigar  J.B. Hilber 
Communie  Ave Maria   Leoš Janáček 
Slotlied  Slava vysnich bogu  A. Kosolapov 
Na afloop  Limburg allein  Trompistenduo 
 
Voorjaarsconcert  “Lentekriebels” in de Rodahal te Kerkrade op zondag 3 april 2011 
  
Programma van ons koor 
- The Awakening     J. Martin 
- Amazing grace     J. Coates Jr. 
- The Holy City     S. Adams 
- Conte partirò     Arr. Stijn Rutten 
- Funiculi, Funicula     L. Denza 
 
Oranjeconcert zondag 1 mei 2011 in Asta Cultuurcentrum te Beek om  
20.00 uur 
 
- The Awakening     J. Martin 
- Santo      Traditional 
- A Semer’l      Traditional 
- Smoke gets in your eyes    Mac Huff 
- Fein sein beinander bleib’n   Traditional 
- Sentimental jouerney    Arr. J. Käfer 
- When I’am sixty four    Lennon/McCartney 
- My Evaline      A.E. Hall 
 
Begrafenis John Voorjans op zaterdag 3 september 2011 
 
I Intrede  Vaânachnu   Arr. G. Veldman 
Kyrië   Kodosh   Arr. G. Veldman 
Tussenzang  Signore delle Cime  Guiseppe de Marzi 
Offerzang  Orgelspel 
Sanctus  Yimloch   Arr. G. Veldman 
Agnus Dei  Orgelspel 
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Communie  Slava vysnich bogu  A. Kosolapov 
Slotlied  Nearer my God to Thee L. Mason 
 
Jubileumtheaterconcert op zaterdag 15 oktober 2011 
 
The awakening (Mannenkoor DSM·SABIC) J.M.Martin 
 
The Chase (Kraayenhof Tango Ensemble) C. Kraayenhof 
Cuando despierto mañana (Kraayenhof Tango Ensemble) J.P. Dobal 
Il Postino (Kraayenhof Tango Ensemble) L. Bacalov 
Preparense (Kraayenhof Tango Ensemble) A. Piazzolla  
Valsecito juguetón (Kraayenhof Tango Ensemble) C. Kraayenhof  
Te llevo en mi alma (Kraayenhof Tango Ensemble) C. Kraayenhof 
Santo (Tenor + Mannenkoor DSM·SABIC) arr. T.W.Aas 
La Rosa y del sauce (Solo Tenor) C.Guastavino 
This Land of ours: Cantilena (Koren) K.Jenkins 
Aria (Slagwerkensemble) L.Diemer/N.Daughtrey 
This Land of ours: Suo gan (Tenor + Koren) K.Jenkins 
Amazing grace (Pipers + Koren) arr. J.Coates Jr 
 
PAUZE 
 
Ensuciando papeles (Kraayenhof Tango Ensemble) C. Kraayenhof 
Canaro en París (Kraayenhof Tango Ensemble) A. Scarpino / J. Caldarella  
!Fuerza! (Kraayenhof Tango Ensemble) C. Kraayenhof 
El duende de tu son (Kraayenhof Tango Ensemble) C. Kraayenhof 
La trampera (Kraayenhof Tango Ensemble) A. Troilo  
Adiós Nonino (Kraayenhof Tango Ensemble +  
Mannenkoor DSM·SABIC) A.Piazzolla  
Come to the Music (Koren) J.M.Martin 
Toccata of praise (Koren) J.M.Martin 
Uyingcwele baba (Koren) L.Maierhofer 
Nkosi Sikelele (Tenor) arr. H.Mennens 
Singa Yesu, Singa (Koren) L.Maierhofer 
The earth is my mother (Koren) L.Maierhofer 
This Land of ours: In these stones horizons sing (Koren) K.Jenkins 
 
Opluisteren H. Mis in de St. Lambertuskerk te Kerkrade op zondag 11 december 
2011 met aansluitend Kerstviering voor de hele koorfamilie 
 
Intrede  : Cantilena      Karl Jenkins  
Kyrië   : Messe H. Leodigar    J.B. Hilber  
Tussenzang  : Singa Jesu singa     L.Maierhofer  
Offerande  : Uyingcwele baba     L.Maierhofer 
Sanctus/Benedictus : Messe H. Leodigar    J.B. Hilber 
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Onze Vader  : Otsje Nasj      Russchisch traditional 
Agnus Dei  : Messe H. Leodigar    J.B. Hilber 
Communie  : Weihnachtliche Kantate   O. Jochum 

  Lulajze      Poolse traditional 
Slotlied  : Betelehemu     Via Olatunji / Wendell  
         Whalum 
11e  Kerstconcert voor de Ouderen in de Hanenhof te Geleen op woensdag 14 
december 2011 om 14.30 uur 
 
Samenzang: Wij komen tesamen 
Oh, du Fröhliche       Asola 
Maria durch ein Dornwald ging – Wendy Kokkelkoren  
met koor        16 Jahrhundert 
Süsser die Glocken nie klingen     Volksweise 
Weihnachtliche Kantate      Otto Jochum 
Santo, Santo        Traditionel  
Toccata of praise       J.M.Martin 
Wiegelied        Johannes Brahms / 
         Jean Lambrechts 
Maria Wiegelied – Wendy Kokkelkoren 
Dormi, Fili        Giovanni Fabris / Martin  

Koekelkoren 
Nessun Dorma – Martin Hurkens 
 
Samenzang: Nu zijt wellekome 
Come to the Music       J.M.Martin 
The Rose – Wendy Kokkelkoren 
Lulajze         Pools  kerstlied 
Uyingcwele baba       L.Maierhofer 
Singa Yesu, Singa       L.Maierhofer 
Betelehemu        Via Olatunji / Wendell  
         Whalum 
Cantilena        Karl Jenkins 
The Holy City – Martin Hurkens met koor   Stephen Adams /  

F.E. Weatherly 
 In der Christnacht       F. Gruber 
 
2e Kerstconcert voor de Ouderen in het Parkstadtheater te Heerlen op maandag 19 
december 2011 om 14.15 uur 
  
Samenzang: Wij komen tesamen 
Oh, du Fröhliche       Asola 
Maria durch ein Dornwald ging – Wendy Kokkelkoren  
met koor        16 Jahrhundert 
Süsser die Glocken nie klingen     Volksweise 
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Weihnachtliche Kantate      Otto Jochum 
Santo, Santo        Traditionel  
Toccata of praise       J.M.Martin 
Wiegelied        Johannes Brahms / 
         Jean Lambrechts 
Maria Wiegelied – Wendy Kokkelkoren 
Dormi, Fili        Giovanni Fabris / Martin  

Koekelkoren 
Nessun Dorma – Martin Hurkens 
 
Samenzang: Nu zijt wellekome 
Come to the Music       J.M.Martin 
The Rose – Wendy Kokkelkoren 
Lulajze         Pools  kerstlied 
Uyingcwele baba       L.Maierhofer 
Singa Yesu, Singa       L.Maierhofer 
Betelehemu        Via Olatunji / Wendell  
         Whalum 
Cantilena        Karl Jenkins 
The Holy City – Martin Hurkens met koor   Stephen Adams /  

F.E. Weatherly 
 In der Christnacht       F. Gruber 
 
 


