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1. Inleiding 
 
In het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van een aantal mensen die ons 
dierbaar waren zoals Janno Schepers en onze eredirigent Giel Ruijters en verder mensen 
uit onze eigen omgeving. We gemerkt hebben dat vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar 
liggen. In de eerst avondrepetitie 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 Lentekriebels, het FSI Voorjaarsconcert in het 
Parkstadtheater te Heerlen, ons eigen Matineeconcert “Van Goud naar Diamand” in de de 
Ontmoetingskerk te Geleen, het Floriadeconcert, het concert met als titel “Muziek waar 
Limburg trots op is” en niet te vergeten onze Kerstconcerten. 
 
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 ‘t 
Volkshoes. Samen met de Organisatie- en de Muziekcommissie heeft het bestuur veel tijd 
gestoken in het organiseren van ons matineeconcert. Ook is er veel aandacht besteedt 
aan onze nieuwe website. 
 
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 7 maart 2012 werd in 't Volkshoes van Lindenheuvel de 61-ste jaarvergadering van 
ons koor gehouden waarbij afscheid genomen werd van Pierre Storcken, jarenlang 
bestuurslid en steun en toeverlaat van iedereen binnen ons koor. Pierre, nogmaals 
bedankt.  
 
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      
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2e Secretaris / Coördinatie. Informatie Cie. Nico Nagtzaam 
Coördinatie Muziek Cie.    Charles Geersheuvels 
Coördinatie Organisatie  Cie.   Frits Smeets 
Coördinatie Technische Cie.   Erik Plieger 
Lid / Gastvrouw     Monique Vinken-Donko 
 
2.2.2 Najaarsbijeenkomst 
 
Op 14 november 2012 had de Najaarsbijeenkomst plaats. De Najaarsbijeenkomst is 
bedoeld om het afgelopen jaar de revue te laten passeren en vooruit te kijken naar de 
toekomst. Muzikaal gezien is het afgelopen jaar een groot succes geweest zowel door de 
inzet van de dirigent en pianiste als van de leden. De repetities werden en worden goed 
bezocht. Maar niet alles is hosanna. De leden hebben moeite om concert te dragen. 
Iedereen trekt hier zijn eigen conclusies uit. 
 
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 31 maart resp. 24 november 2012. Tijdens de 
Voorjaar- en Herfstvergadering is uitvoerig aandacht besteed aan de ontwikkelingen 
binnen het KNZV en KNZV-Limburg, presentatie van het boekwerk “Ontdek je stem” en 
Jaarprogramma VNK met als  titel “Een tien voor koorzang”alsmede Stimuleringsregeling 
koorscholing 2013. Op 15 maart 2012 was ons koor gastheer voor de vergadering KNZV-
Limburg, Regio Swentibold  en het Sittards Mannenkoor SI-TARD was gastheer op 15 
november 2012. In het overleg is de afstemming van uitvoeringen door de mannenkoren in 
de Regio Swentibold aan de orde gekomen, de Dag van de Koormuziek, afstemming 
standpunt bepaling ontwikkeling binnen KNZV en KNZV-Limburg, koorscholing, 
digitaliseren van koorwerken, voortgang projecten, enz. 
 
2.5 Ledenmutaties 
 
In het afgelopen jaar heeft ons ledenbestand de volgende wijziging ondergaan: 
 
Nieuwe leden 
Helaas hebben we geen nieuwe leden mogen begroeten. 
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Opzegging 
 
1e Tenor: Lei Daniels 
2e Tenor: Rie Dewaide 
Bas:  Wim Dreessen 
  Thuur Kitzen 
  Hubert Wagemans 
 
Overleden 
 
Eredirigent: Giel Ruijters 
 
zodat ons koor op 31 december 2012 55 zingende en 4 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 2012 2013 2012 2013 
1e Tenor 11 10 72,0 74,0 
2e Tenor 14 13 70,0 70,2 
Bariton 18 18 66,8 67,8 
Bas 17 14 69,6 71,5 
Totaal koor 60 55 69,3 70,4 
 
Van de 59 zingende en niet-zingende leden komen er 33 uit de gemeente Sittard-Geleen. 
 
2.6 Jubilarissen 
 
Dit jaar waren er geen koorjubilarissen. Volgens een oud gebruik worden in het jaarverslag 
ook de namen genoemd van de jubilea waarbij geen huldiging plaatsvindt, de 
zogenaamde “lustrumvierders”.  
 
10 jaar Jan Geurts 
 
Tussen haakjes, Monique Offermans was in 2012 30 jaar verbonden aan ons koor als 
pianiste.   
 
2.7 Koorblad, mededelingenbladen en website 
 
In 2012 zijn er 2 Koorbladen verschenen onder redactie van Irene en Nico Nagtzaam, 
waarin o.a. gegraven is in het archief (Uit de oude doos) . Wil Koumans vertelde over zijn 
passie het zweefvliegen, aandacht is besteed aan de hoogtepunten van 2011 – 2012, het 
afscheid van 3 “kooriconen”, posters van ons mannenkoor, het concert “Van goud naar 
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diamant”, Pierre Storcken in de schijnwerpers gezet, en het Floriadeconcert en onze 
overleden lid John Voorjans, ons erelid en medeoprichter Ben Schmitz en onze eredirgent 
Giel Ruijters. 
  
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 “Lentekriebels”, het FSI Voorjaarconcert in Parkstadtheater Heerlen op zondag  
 22 april 2012 
 
De Stichting FSI verwelkomde de Lente met een alweer een prachtig voorjaarsconcert. Na 
een succesvolle eerste editie in de Roda Hal verraste het FSI met een vervolg in het 
Theater Heerlen voor de gepensioneerden van DSM en SABIC. Annetje Schoolmeesters, 
bekend van o.a. L1 Radio en TV leidde de aanwezigen op een stuntelige wijze door een 
middagvullend programma. De hoofdact bestond uit de Marinierskapel der Koninklijke 
Marine o.l.v. Maj. Harmen Cnoss. Verder waren er optredens van het Mannenkoor DSM • 
SABIC samen met Mannenkoor R.M.K. 1921 o.l.v. Wim Schepers, Kelly God (sopraan) en 
 Anita Meyer. 
 
Om 12.00 uur was de eerste soundcheck waarna we getrakteerd werden op soep, 
broodjes en koffie of thee. Het Parkstadtheater was tot aan de nok  gevuld met mensen 
die op deze troosteloze dag naar iets zonnigs kwamen luisteren. Het eerste gedeelte van 
het concert bestond uit licht klassieke werken uitgevoerd door de Marinierskapel alleen 
en/of samen met de sopraan Kelly God en/of samen met de beide koren. Na de pauze 
was het de beurt aan de Marinierskapel samen met Anita Meyer. Het petekind van Thei 
Dols, Richard, liet zien hoe hij een meester was op de marimba. Na afloop was er nog een 
gezellige nazit waarbij alle medewerkende waren voor uitgenodigd. 
 
3.2 Koninklijke Onderscheiding voor Jan Geurts en Frits Smeets 
 

Het had Hare Majesteit de Koningin behaagd, zoals dat in ambtelijke termen heet, om Jan 
Geurts en Frits Smeets te benoemen als lid in de Orde van Oranje Nassau voor al het 
werk dat zij o.a. voor ons koor doen of gedaan hebben. Op vrijdag 27 april was een 
afgevaardigde van het bestuur en Dré Smedts aanwezig bij de uitreiking door 
burgemeester Sjraar Cox die op een luchtige wijze alle verdiensten van Frits de revue liet 
passeren. Na afloop was er gelegenheid op de kersverse decorandus, samen met Miet, te 
feliciteren. ’s Middags werd er nog een bezoek gebracht aan Huize Geurts in Beek om ook 
daar de felicitaties van ons koor aan Jan over te brengen onder het genot van een lekker 
glas wijn. Op de eerstvolgende repetitie werden de twee gedecoreerden door de leden 
toegezongen waarna deze getrakteerd werden op een consumptie. 
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3.3 Opluisteren van de begrafenis van Mevr. Simons – Snijders, moeder van Wim  
 Simons op 25 augustus 2012 
 
Op verzoek van Wim Simons, onze bas, werd de begrafenis van zijn moeder opgeluisterd 
in de kapel van Parc Imstenrade te Heerlen. Op de repetitieavond, voorafgaande aan de 
begrafenis, werd door onze dirigent gesteld dat er minstens 30 zangers aanwezig moesten 
zijn en een goede verdeling over de stemmen. Gelukkig waren we met 34 zangers die de 
begrafenis op gepaste wijze opluisterden. 
 
3.4 Matineeconcert ”Van Goud naar Diamant” op zondag 16 september 2012  

 om 15.00 uur in de Ontmoetingskerk te Geleen 
 
In eerste instantie was dit concert gepland in juni maar door de privésituatie van de dirigent 
is dit toen opgeschoven naar september, op de dag dat een heleboel wegen in de gemeente 
Sittard-Geleen door het wereldkampioenschap wielrennen waren afgesloten. Door een 
goede communicatie met de mensen die kaarten besteld hadden waren bijna alle stoelen in 
De Ontmoetingskerk bezet. Voor dit matineeconcert, dat georganiseerd is op verzoek van 
de leden, waren 2 uitstekende solisten gecontracteerd. t.w. de sopraan Fenna Ograjensek 
en de bas Harry Peeters. Het programma bestond uit een doorsnee van ons repertoire van 
de laatste 10 jaar aangevuld met een paar mooie aria’s voor Fenna en Harry en 
ondersteund door ons koor. Het koor mag terugzien op een zeer geslaagd concert waarbij 
de lofuitingen van de aanwezigen, waaronder zeer veel “stamgasten”,  ons zeer goed 
deden. Onze 2 solisten werden muzikaal begeleid door onze vaste pianiste Monique 
Offermans en het geheel was in deskundige handen van onze dirigent Wim Schepers. Als 
dank ontvingen de solisten, de dirigent en de pianiste aan het einde van het concert een 
mooi boeket. Verder was er nog een kleine verrassing voor Fenna die in blijde verwachting 
is. 
 
3.5 Floriadeconcert op zondag 23 september 2012 te Venlo 
 
T.g.v. het 160 jarig bestaan van Kon. Harmonie St. Caecilia Beek hebben zij een aantal 
andere verenigingen gevraagd, zoals  Mannenkoor Beeker Liedertafel, Muziekkorps St. 
Callistus Neerbeek, Harmonie St. Augustinus Geleen-Lutterade en ons koor om ter 
gelegenheid van dit jubileum samen een groots concert te geven op de Floriade in Venlo. 
Het thema dit concert is “Oorlog en Vrede”. De harmonie wilt daar een aantal grote werken 
uitvoeren waaronder Ouverture 1812 van P.I. Tschaikowsky. Begin 2012 zijn we al met de 
instudering begonnen omdat een 2 tal werken in het Russisch gezongen worden. Een 
groot deel van onze repetities is hierdoor in beslag genomen. Gezamenlijk is er in het 
Astatheater in Beek 2 keer gerepeteerd waarbij, na de eerste repetitie, we dachten hoe 
moet dit goed komen. Achteraf bekeken mogen wij terugzien op een zeer geslaagd 
Picknickconcert waarbij alle uitvoerende van diverse kanten een pluim kregen. Ook de 
Organisatie Cie. verdient een pluim voor de wijze waarop zij deze dag georganiseerd 
hebben en voor het afsluitende diner in Hostellerie De Maasduinen te Velden. Ons 
gezelschap bestond uit 45 zangers, 34 partners en 9 overigen.  
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3.6 Zeer geslaagd matineeconcert in Haelen op woensdag 3 oktober 2012  
 

Op uitnodiging van het bestuur van de gepensioneerden van CNV Onderwijs, die voor de 
40e keer hun ontmoetingsdag hadden, verzorgden ons koor het middagprogramma waarbij 
onze dirigent een aantal solo’s voor zijn rekening nam. Het was een zeer gevarieerd 
programma waarbij alle aanwezigen een goede indruk kregen van de mogelijkheden van 
ons koor. 
  
3.7 Concert met als titel “Muziek waar Limburg trots op is” op zaterdag 3  
 november 2012 in de Stadsschouwburg te Sittard 

 
Door Fanfare Concordia uit Einghausen werd het koor gevraagd om mee te werken aan 
hun galaconcert in de Stadsschouwburg te Sittard. Hieronder vinden jullie het dankwoord 
van de voorzitter Harrie Wielders: 
 
Beste mensen, 
  
Ons concert van gisteravond heeft heel wat los gemaakt bij het publiek 

waaronder veel mensen uit ons eigen dorp Einighausen. 
Toen ik vanmorgen nog liep na te genieten door Einighausen werd ik door 

talloze mensen aangesproken die het concert bezocht hadden en razend 
enthousiast waren. 
Een mevrouw zei tegen: "Het mocht eigenlijk wel niet, maar ik heb gisteravond 
stiekem met mijn mobieltje "Alles kump good" van Kartoesj opgenomen. Dat ga 
ik doorsturen naar mijn ernstig zieke buurtgenoot." 

Dit is volgens mij de kern van het muziek maken; iets brengen dat anderen 
ontroerd en waardoor emoties de vrije loop krijgen. En dat is gisteravond in 
hoge mate gebeurd. 
Dat bleek wel uit de 3 staande ovaties en de lovende reacties na afloop. 
We hebben het publiek van het eerste tot het laatste moment (en toen was het 
al bijna 23.00 uur) geboeid en voor iedereen wel iets gebracht dat hem raakte. 
En dat komt niet omdat we perfect gespeeld hebben, en zijn zeker dingen 
misgegaan, maar we hebben wel met het hart gespeeld en daardoor het hart 
van het publiek geraakt. 
Ik zou zo willen roepen: "Dit doen we volgend jaar opnieuw."  maar ik weet dat 
zoiets eenmalig is. 
Maar het zal wel een van de mooiste muzikale herinneringen blijven. 
Ik dank jullie allemaal voor jullie fantastische bijdrage 

Jullie waren waarlijk "Limburgers om trots op te zijn"  !!!!! 
Dank je wel, dank je wel.... DANK JE WEL !!! 
  
Harrie Wielders 
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(voorzitter Fanfare Concordia) 
3.8 Uitreiking boeken “De Koempel verhaalt”op vrijdag 30 november 2012 in  

 het Corneliushuis te Heerlerheide 
 

Op 9 februari 2007 nam de Provinciale Staten van Limburg unaniem een motie van  
PvdA en CDA aan, waarin GS opgedragen werd te komen tot de realisatie van een 
“integrale wetenschappelijke studie van de Mijnwerker in zijn maatschappelijke context”. 
Ons koor was uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de aftrap voor deze studie in 2009 en nu, 
bij de overhandiging van het eerste exemplaar van de wetenschappelijke studie en van een 
populaire versie. Na ons Gegroet, mijn Limburg en enkele toespraken was het de beurt  aan 
Deken Schreurs in zijn hoedanigheid van voorzitter van de stichting om het eerste boek uit 
te reiken. Vervolgens reikte gouverneur Bovens de boeken aan de oud koempels uit. De 
bijeenkomst werd afgesloten met het zingen van Glück auf. 
 

3.9 12e Kerstconcerten voor de Ouderen op 12-12-(20)12 in de Hanenhof te  
 Geleen 

Na de grote toeloop vorig jaar heeft het bestuur besloten om dit jaar met kaarten te  
gaan werken. In mei werden alle KBO’s en Zonnebloemverenigingen al verwittigd dat  
we met kaarten gingen werken. Begin november werden bovengenoemde verenigingen 
benaderd om op te geven hoeveel leden zouden komen i.v.m. met de planning. De 
verenigingen hadden de tijd tot 15 november. Incl. de reserveringen door de leden, 
Vrienden en overige belangstellenden waren er 770 mensen in de Hanenhof die een zeer 
afwisselend programma aangeboden kregen. In zijn openingswoord ging onze voorzitter in 
op het merkwaardige feit dat dit het 12e Kerstconcert was op 12-12-12. Hij mocht de 
volgende genodigden verwelkomen: Deken Rens en Schreurs, onze beschermheer Loek 
Radix met zijn echtgenote, de heer Geenen namens de Gemeente Sittard-Geleen, de Heer 
Mastenbroek en echtgenote namens de VGSE, de heer Spronck met echtgenote namens 
KBO Limburg, de heer Heiligen namens het Ouderenplatform en de heer Jan Koks en 
echtgenote namens de Stichting FSI. De voorzitter maakte nog een opmerking dat de 
mensen in de zaal het niet koud zullen hebben omdat er 2 dekens in de zaal zijn. Daarna 
was het de beurt aan het koor om samen met onze gasten de Brass Quintet Amici Musae 
de samenzang te starten met “Wij komen tesamen”. Het programma werd vervolgd met het 
optreden van het koor en daarna van de sopraan Marleen Everink. Het koor en Marleen 
werden aan de piano deskundig begeleid door Monique Offermans, al jaren onze vaste 
pianiste. Afwisselend met de solisten werd het programma vervolgens afgewerkt. Alle 
aanwezigen werden in de pauze getrakteerd op kerstbrood en koffie of thee. Omdat zoveel 
mensen voorzien moesten worden  duurde de pauze langer dan gepland. Na de pauze 
werd weer begonnen met samenzang en vervolgens werd het programma afgewerkt. Voor 
de “Stille Nacht, heilige Nacht” nam onze voorzitter het woord om iedereen te bedanken. 
Marleen, Monique en Wim kregen voor hun inzet een mooi boeket overhandigd door 
Monique onze gastvrouw en het quintet kreeg een fles drank aangeboden. Na “Stille Nacht, 
heilige Nacht” kregen de aanwezigen nog een toegift in de vorm van Uyingcwele baba. Een 
daverend applaus was de dank van de aanwezigen. Het optreden van Brass Quintet Amici 
Musae was voor alle aanwezigen een complete verrassing. Vooral door de inleiding van hun 
voorman. Het volgende Kerstconcert voor de ouderen werd al aangekondigd en wel 18 
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december 2013. 
 

3.10 Opluisteren H. Mis in de Basiliek in Sittard op zondag 16 december 2012  
 om 10.30 uur met daarna de Kerstviering in Gemeenschapshuis De Baandert 

 

Het koor het toestemming van de celebrant om op het altaar te staan want anders de 
ruimte aan de krappe kant geweest. Nu was het nog passen en meten. Voor een volle 
kerk werd uitstekend gezongen. Deken Rens hield de preek en refereerde nog aan het 
mooie Kerstconcert van afgelopen woensdag. De H. Mis werd afgesloten met het zingen 
van het , altijd indrukwekkende, Slava vysnich bogu. Totaal verkleumd konden we 
proberen om het weer warm te krijgen. Gelukkig was  Gemeenschapshuis De Baandert 
beter verwarmd. Hier stond de koffie en thee al op ons te wachten. Na het welkomstwoord 
van onze voorzitter waarin hij Math de Smet  speciaal welkom heette als verzorger van 
ons Koorblad. Omdat er geen jubilarissen waren kon er metten met het programma 
begonnen worden. Namens de Organisatiecommissie leidde Frits Smeets ons door het 
programma. Traiteur De Hofmeester, Party en Cateringservice, hadden intussen gezorgd 
dat het koudbuffet in gereedheid was gebracht. Pierre Storcken zorgde ervoor dat alles in 
goede banen werd geleid. De Organisatiecommissie had gezorgd voor een gevarieerd 
middagprogramma dat geopend werd door het Schiffler Sextet Sittard (vader, moeder en 4 
kinderen) allen lid van de Philharmonie. Vervolgens vertelde Theo Hanssen ons iets over 
het leven van de familie Hermans en over Toon. Het verhaal werd gelardeerd met 
verschillende anekdotes. Op het eind van zijn verhaal zong hij nog een liedje van Toon 
over de man met de bombardon begeleid door Paul Kalhoven met zijn accordeon. Als klap 
op de vuurpijl trad er nog een groepje leerlingen op van de basisschool uit Hoogveld die 
verschillende liedjes ten gehore brachten. Vooral een heel klein manneke stal de show. 
Een van de solisten begeleidde zichzelf op zijn gitaar en kreeg met zijn optreden de 
lachers op zijn hand. Een daverend applaus en een versnapering was de beloning voor 
hun optreden. Aan het eind van de middag dankte de voorzitter de Organisatiecommissie 
voor het uitstekende programma dat door de aanwezigen met een luid applaus 
ondersteund werd. 
 

3.11 Kerstlunchconcert op het DSM Hoofdkantoor op maandag 17 december 2012 
 
In 2011 was al een keer de uitnodiging gekomen om een Kerstlunchconcert te geven in 
het DSM Hoofdkantoor te Heerlen. Maar door de verkeerde planning kon dat toen niet 
gerealiseerd worden. Omdat ons koor ’s middags het Kerstconcert voor de ouderen in het 
Parkstadtheater Heerlen opluisterde konden deze 2 concerten goed samengaan. Voor dit 
concert, dat om 12.15 uur begon, werd een keuze gemaakt uit ons kerstprogramma. Ons 
koor werd weer deskundig aan de piano begeleid door Monique Offermans en Wim 
Schepers, onze dirigent, praatte alles weer aan elkaar. Onze voorzitter sprak een 
welkomstwoord aan de aanwezige werknemers van DSM, waaronder de voorzitter van de 
Raad van Bestuur, Feike Sijbesma. Voordat het laatste lied werd gezongen bedankte onze 
voorzitter Marianne van Kessel voor de uitstekende samenwerking bij het tot stand komen 
van dit concert. Aan haar werd een bloemetje overhandigd. Als toegift werd Uyingcwele 
Baba gezongen. Daarna stond in de grote conferentiekamer de schalen klaar met 
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broodjes, krentenbollen en kerstbrood 
 
 

3.12 3e Kerstconcerten voor de Ouderen op 17 december 2012 in het Parkstad- 
theater Heerlen 

 
In zijn openingswoord begroette onze voorzitter de volgende genodigden: Deken Van Galen 
en Kapelaan Beijk,  onze beschermheer Loek Radix met zijn echtgenote, de heer Gillissen 
namens de Gemeente Heerlen, de heer Jan Koks en echtgenote namens de Stichting FSI , 
alsmede de voorzitter en verschillende bestuursleden van de Stichting FSI , de 
fractievoorzitter de heer P. Kastrop en raadsleden Gouders en Sijstermans van de 
Ouderenpartij.  Daarna was het de beurt aan het koor om samen met onze gasten de Brass 
Quintet Amici Musae de samenzang te starten met “Wij komen tesamen”. Het programma 
werd vervolgd met het optreden van het koor en daarna van de sopraan Marleen Everink. 
Het koor en Marleen werden aan de piano deskundig begeleid door Monique Offermans, al 
jaren onze vaste pianiste. Afwisselend met de solisten werd het programma vervolgens 
afgewerkt. Alle aanwezigen werden in de pauze getrakteerd op kerstbrood en koffie of thee. 
Omdat zoveel mensen voorzien moesten worden  duurde de pauze langer dan gepland. Na 
de pauze werd weer begonnen met samenzang en vervolgens werd het programma 
afgewerkt. Voor de “Stille Nacht, heilige Nacht” nam onze voorzitter het woord om iedereen 
te bedanken. Marleen, Monique en Wim kregen voor hun inzet een mooi boeket 
overhandigd door Gertie Vencken van het FSI  en het quintet kreeg een fles drank 
aangeboden. Hierna was het woord aan Jan Koks namens de Stichting FSI. Om de mensen 
van het Parkstadtheater te bedanken voor de prettige samenwerking en alle aanwezigen 
Prettige Feestdagen en een Voorspoedig en Gezond 2013 te wensen. Tevens kondigde hij 
aan dat  het volgende Kerstconcert voor de ouderen plaats zal vinden op maandag 16 
december 2013.  Na “Stille Nacht, heilige Nacht” kregen de aanwezigen nog een toegift in 
de vorm van Uyingcwele baba. Een daverend applaus was de dank van alle aanwezigen.  
 
4. Overige 
 
Eind 2011 zijn er plannen gemaakt om onze website te restylen en aan te passen aan 
onze gewijzigde wensen. Met medewerking van Elke Uijtewaal, kennis van Frank, zijn er 
een aantal ontwerpen gemaakt waaruit een keuze is gemaakt. Verder hebben Fred 
Wissink, Nico Nagtzaam en Victor Kerens gezorgd voor een soepele overgang van de 
oude naar de nieuwe website. In november 2012 is de nieuwe website, naar ieders 
tevredenheid, de lucht ingegaan, vooral dankzij de inzet en inspanningen van Fred 
Wissink en de professionele support van Elke Uijtewaal. Ook is er nu weer gezorgd voor 
een gesloten deel waar informatie alleen voor de leden bestemd op geplaatst kan worden.  
 
Zondagmorgen 4 maart 2012 kregen we een telefoontje van onze voorzitter dat Janno, de 
zoon van onze dirigent, zaterdagavond 3 maart door een tragisch auto ongeluk om het 
leven was gekomen. Er was ’s middags telefonisch spoedoverleg met het DB alsmede met 
de besturen van de andere 3 Scheperskoren t.w. Mannenkoor RMK 1921, Koninklijke 
Zangvereniging Venlona en Koninklijk Mannenkoor St. Lambertus uit Kerkrade over de te 
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ondernemen acties. Een afvaardiging van het bestuur alsmede van de leden heeft de 
crematieplechtigheid bijgewoond. 
 
 
Donderdagmiddag 9 augustus 2012 kregen we een telefoontje van Mevr. Ruijters dat Giel 
woensdagmiddag, na een ziekbed van 4 dagen, vredig was ingeslapen. Op 10 juli was 
een afvaardiging van het koor nog bij hem op zijn 80e verjaardag. Hoewel we wisten dat 
de gezondheid van Giel niet meer was als jaren geleden, was de verslagenheid groot toen 
het droevige bericht kwam, ook als was het inmiddels veertien jaar geleden dat hij 
terugtrad als onze dirigent. Dinsdag 14 augustus had de begrafenis plaats in de St. 
Dionysiuskerk te Schinnen. Aan het einde van de H. Mis sprak onze voorzitter Wim 
Hendrix een In Memoriam uit waarin hij  Giel omschreef met de woorden: “Vakmanschap, 
muzikaliteit, repertoiregevoel, verenigingsinteresse en belangstelling voor de mens achter 
de zanger. Het feit dat koor en dirigent ruim dertig jaar succesvol met elkaar konden 
samenwerken, was heel bijzonder  en zeker te verklaren door de kenmerken die zojuist 
zijn genoemd”. Op wens van Giel werd de H. Mis opgeluisterd door de Schola Cantorum 
van Schinnen. In overleg met Tity zal “zijn” koor op een later tijdstip Giel herdenken door 
de H. Mis op te luisteren in Schinnen. 
 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 6 maart 2013. 
 
 
 
 
 
W. Hendrix    F. Kroese     F. Janken 
Voorzitter                     Penningmeester   Secretaris 
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5. BIJLAGE  Overzicht uitgevoerde werken 
 
Voorjaarsconcert  “Lentekriebels” in Parkstadtheater Heerlen op zondag 22 april 
2012 
  
Programma van ons koor samen met RMK1921 
 
Cantilena    Karl Jenkins 
Toccata of Praise    Joseph Martin 
Vilja Lied      Frans Lehar  
Italian streetsong     Victor Herbert 
 
Opluisteren van de begrafenis van Mevr. Simons – Snijders, moeder van Wim 
Simons op 25 augustus 2012 
 
Intrede               Vaanachnu 
Kyrie                 Kodosh 
Tussenzang       Alliluia 
Offerande          Signore delle cime 
Sanctus             Yimloch 
Onze Vader       Otsje nasj 
Agnus dei          Bidden 
Communio         Mno gaja ljeta 
Slotlied             Nearer my God to thee 
 
Matineeconcert ”Van Goud naar Diamand” op zondag 16 september 2012 om 15.00 
uur in de Ontmoetingskerk te Geleen 
 
The awakening    J.M. Martin  Koor 
Toccata of praise    J.M. Martin  Koor 
Dirait-on      Morton J. Lauridsen Koor 
Lied an der Mond (Rusalka)   A. Dvořák  Fenna Ograjensek 
Gerusalem (I Lombardi)    G. Verdi  Koor 
Coro di Crociati (I Lombardi)   G. Verdi  Koor 
Che mai veggio (Ernani)    G. Verdi  Koor en Harry Peeters 
 
PAUZE 
 
Italian streetsong   Victor Herbert Koor en Fenna  
     Ograjensek  
Celeste un ‘aura (Poliuto)   G. Donizetti  Koor en Harry Peeters 
Alimento alla fiamma si porga (Poliuto) G. Donizetti   Koor en Harry Peeters 
Aria uit Manon    J. Massenet  Koor en Fenna  
         Ograjensek 
Madre Pietosa (La Forza del Destino) G. Verdi  Koor en Fenna  
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         Ograjensek 
La vergine degl’angeli    G. Verdi  Koor, Harry Peeters en  
(La Forza del Destino)      Fenna  Ograjensek 
       

 
Floriadeconcert op zondag 23 september 2012 te Venlo 
 
Non Nobis Domine    Patrick Doyle / arr. Peter King 
Hymn to Red October   Basil Poledouris / arr. Peter King 
The Mansions of the Lord   Nick Glennie-Smith / arr. Benjamin Harlan 
Gebed uit Ouverture 1812   P.I. Tschaikowsky / arr. G. Withag /  

bew. B. Essers 
 

Matineeconcert in Haelen op woensdag 3 oktober 2012 
 
A Semr'l      Jiddisch lied 
Toccata of praise     J.M. Martin 
The awakening     J.M. Martin 
Gerusalem uit I Lombardi    G. Verdi 
Coro di Crociati uit I Lombardi   G. Verdi 
Fassbinderlied uit Boccacio   Franz von Suppé 
Ehrsame Bürger der Stadt uit Boccacio  Franz von Suppé 
Coeur des Comediens/Chanson bachique Ambroise Thomas 
Uyingcwele baba     Zulu Traditional – Lorenz Maierhofer 
Santo       Arr. Tore W. Aas – Harry Koning 
Funiculi Funicula      Italian Traditional 
 
Concert met als titel “Muziek waar Limburg trots op is” op zaterdag 3 november 
2012 in de Stadsschouwburg te Sittard 
 
Conquest of Paradise    Vangalis / Arr.W.Hautvast 
The Earth is my mother    L. Maierhofer 
Cantilena      K. Jenkins 
Singa Yesu      L. Maierhofer 
Santo       Traditional 
 
Uitreiking boeken “De Koempel verhaalt”op vrijdag 30 november 2012 in  
het Corneliushuis te Heerlerheide 
 
Mijn Limburg 
The Mansions of the Lord   Nick Glennie-Smith / arr. Benjamin Harlan 
Glück auf     Bew. Giel Ruijters 
 
12e Kerstconcerten voor de Ouderen op 12-12-(20)12 in de Hanenhof te Geleen 
Samenzang, Wij komen tesamen,     Koor/Blazers 
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295 Es kam ein Engel       Koor 
407 Maria durch ein Dornwald ging,     Koor/sopraan 
294 Als die Welt verloren       Koor 
329 Weihnachtliche  Kantate      Koor 
 Suite on Canadian Folk Songs (M. Calvert/arr. D. Marlatt) Brass Quintet 
 Deel 1: Marianne s’en va-t-au Moulin 
 Deel 2: She’s like the Swallow 
 Deel 3: J’entends le Moulin  
249 Deck the hall        Koor/blazers 
264 Les anges dans nos campagnes     Koor/sopraan 
  35 Il est ne le divin enfant       Koor 
418 Jesus chez les Bretons      Koor/sopraan 
417 Santa notte        Koor 
354 Dormi fili         Koor/sopraan 
 
PAUZE 
 
Samenzang, Nu sijt wellekome       Koor/Blazers 
 
292 Transeamus        Koor 
277 Eere zij God in den Hooge      Koor/blazers  
       Maria Wiegenlied (M.Reger)     Solo sopraan 
 Adagio T. Albinoni/arr. J. De Haan)    Brass Quintet 
 A carol Fantasy (arr. J. Iveson)    
 Swinkling Christmas (W. Hautvast) 
251 Joy to the world        Koor/blazers 
  85 See admid the winter’s snow      Koor/sopraan 
  99 The first Noel        Koor 
325 We wish you a merry Christmas     Koor 
  65 Stille Nacht, heilige Nacht      Koor/sopraan 
 
399 Uyingcwele baba  (Als eventuele toegift) 
 
Opluisteren H. Mis in de Basiliek in Sittard op zondag 16 december 2012  
 
Intrede  : 316 Vaânachnu  
Kyrië   : 316 Kodosh 
Tussenzang  : 360 Alliluia 
Offerzang  : 285 Signore delle Cime 
Sanctus/Benedictus : 295  Es kam ein Engel 
Onze Vader  : 183 Otsje Nasj 
Agnus Dei  : 338a Mno gaya Ljeta 
Communie  : 316 Yimloch 
Slotlied  : 327  Slava vysnich bogu 
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Kerstlunchconcert op het DSM Hoofdkantoor op maandag 17 december 2012 
 
295 Es kam ein Engel        
294 Als die Welt verloren        
329 Weihnachtliche  Kantate       
264 Les anges dans nos campagnes      
  35 Il est ne le divin enfant       
354 Dormi fili          
  99 The first Noel         
325 We wish you a merry Christmas      
  65 Stille Nacht, heilige Nacht       
 
399 Uyingcwele baba  (Als eventuele toegift) 
 
3e Kerstconcerten voor de Ouderen op 17 december 2012 in het Parkstad-theater 
Heerlen 
Samenzang, Wij komen tesamen,     Koor/Blazers 
295 Es kam ein Engel       Koor 
407 Maria durch ein Dornwald ging,     Koor/sopraan 
294 Als die Welt verloren       Koor 
329 Weihnachtliche  Kantate      Koor 
 Suite on Canadian Folk Songs (M. Calvert/arr. D. Marlatt) Brass Quintet 
 Deel 1: Marianne s’en va-t-au Moulin 
 Deel 2: She’s like the Swallow 
 Deel 3: J’entends le Moulin  
249 Deck the hall        Koor/blazers 
264 Les anges dans nos campagnes     Koor/sopraan 
  35 Il est ne le divin enfant       Koor 
418 Jesus chez les Bretons      Koor/sopraan 
417 Santa notte        Koor 
354 Dormi fili         Koor/sopraan 
 
PAUZE 
 
Samenzang, Nu sijt wellekome       Koor/Blazers 
 
292 Transeamus        Koor 
277 Eere zij God in den Hooge      Koor/blazers  
       Maria Wiegenlied (M.Reger)     Solo sopraan 
 Adagio T. Albinoni/arr. J. De Haan)    Brass Quintet 
 A carol Fantasy (arr. J. Iveson)    
 Swinkling Christmas (W. Hautvast) 
251 Joy to the world        Koor/blazers 
  85 See admid the winter’s snow      Koor/sopraan 
  99 The first Noel        Koor 
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325 We wish you a merry Christmas     Koor 
  65 Stille Nacht, heilige Nacht      Koor/sopraan 
 
399 Uyingcwele baba  (Als eventuele toegift) 
 
 


