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1. Inleiding 
 
Ons koor heeft dit jaar, naast vreugdevolle, ook weer trieste momenten gekend. Het 
overlijden van ons erelid Rie Dewaide, van onze concertmeester en1e tenor Pierre 
Vorachen en van onze 2e tenor Jan Hermens. Ook binnen de koorfamilie en in onze 
directe omgeving zijn  wij weer geconfronteerd met leed. We hebben gemerkt dat vreugde 
en verdriet heel dicht bij elkaar kunnen liggen. Wij zijn dit jaar begonnen met een nieuwe, 
hopelijk nog vaker terugkerende, gebeurtenis en wel de Nieuwjaarsbijeenkomst in de 
Ontmoetingskerk maar daar later meer over. We mogen terugkijken op een succesvol 
koorjaar met heel mooie uitvoeringen zoals b.v. Lentekriebels, het FSI Voorjaarsconcert in 
het Parkstadtheater te Heerlen 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, 
deels in ’t Volkshoes en deels in het hoofdkantoor van DSM in Sittard. Na de verschillende 
kleinere concerten in de 1e helft van 2013 heeft het bestuur zich vooral bezig gehouden, 
samen met de Organisatie- en de Muziekcommissie met de organisatie van onze Kerst-
concerten.  
 
Voor sommige activiteiten is in het afgelopen jaar ook weer 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 6 maart 2013 werd in 't Volkshoes van Lindenheuvel de 62-ste jaarvergadering van 
ons koor gehouden waarbij afscheid genomen werd van Frits Smeets, jarenlang 
bestuurslid en steun en toeverlaat van iedereen binnen ons koor. Frits, nogmaals bedankt. 
Jan Geurts heeft de plaats in het bestuur ingenomen van Frits. 
 
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 
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Coördinatie Muziek Cie.    Charles Geersheuvels 
Coördinatie Organisatie  Cie.   Jan Geurts 
Coördinatie Technische Cie.   Erik Plieger 
Lid / Gastvrouw     Monique Vinken-Donko 
 
2.2.2 Najaarsbijeenkomst 
 
Op 5 november 2013 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 door de inzet 
van de dirigent, pianiste en de koorleden. De repetities werden en worden goed bezocht. 
In deze Najaarsbijeenkomst is het bestuur nog uitgebreid met Fred Wissink die, na de 
komende Jaarvergadering 2014 de secretariaatswerkzaamheden van Fer gaat 
overnemen. 
 
2.3 Representatieve vertegenwoordiging van de 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 Voorjaars- en 
Herfstvergadering van KNZV-Limburg op 23 maart resp. 30 november 2013. Tijdens de 
Voorjaars- en Herfstvergadering is uitvoerig aandacht besteed aan de ontwikkelingen 
binnen het KNZV en KNZV-Limburg, waaronder de financiën alsmede de publicrelations 
binnen KNZV. Op 21 maart 2013 was ons koor gastheer voor de vergadering KNZV-
Limburg, Regio Swentibold  en RMK 1921 was gastheer op 26 november 2013. 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, sponsoraanpak, problemen met 
Buma/Stemra, enz. 
 
2.5 Ledenmutaties 
 
In het afgelopen jaar heeft ons ledenbestand de volgende wijziging ondergaan: 
 
Nieuwe leden 
 
2e Tenor: Wim Bousardt 
Bas:  Guido van Gerwen 
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Opzegging 
 
Geen opzeggingen. 
 
Overleden 
 
1e Tenor: Pierre Vorachen 
2e Tenor: Rie Dewaide 
2e Tenor: Jan Hermens 
 
zodat ons koor op 31 december 2013 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 2013 2014 2013 2014 
1e Tenor 10 9 74,0 74,0 
2e Tenor 13 13 70,2 70,2 
Bariton 18 18 67,8 68,8 
Bas 14 15 71,3 71,9 
Totaal koor 55 55 70,4 70,8 
 
Van de 59 zingende en niet-zingende leden komen er 33 uit de gemeente Sittard-Geleen. 
 
2.6 Jubilarissen 
 
Dit jaar was er een koorjubilaris en wel Jan Cellissen die 60 lid was van ons koor. 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 Hermens en Dick Schoot 
15 jaar Peter Christiani, Wim Hendrix, Wim Simons, Harrie Verboort en Wim  
  Schepers 
20 jaar Frank Kroese en Thei Verstappen 
30 jaar Thei Dols, Jeu Reijnders en Dré Smedts 
35 jaar Piet de Groen 
45 jaar Frits Smeets 
55 jaar Piet Hendricks 
 
2.7 Koorblad en website 
 
In 2013 is er 1 Koorblad verschenen onder redactie van Irene en Nico Nagtzaam, waarin 
o.a. aandacht is besteed aan het toekomstperspectief Mannenkoor DSM·SABIC, een 
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zonnige zondag in Sweikhuizen, een interview met Frits Smeets alsmede een 3-tal In 
Memoriam  Rie Dewaide, Jo Bruls en Pierre Vorachen. Op deze plaats willen wij Irene en 
Nico bedanken voor hun inspanning om ons Koorblad uit te geven. 
  
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 1e Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 9 januari 2013 in de Herbergh van de  
  Ontmoetingskerk te Geleen 
 

Binnen het bestuur was de gedachte geopperd op het nieuwe jaar eens anders te 
beginnen dan dat we gewend waren. Samen met de Organisatiecommissie werd het plan 
uitgewerkt om een Nieuwjaarsbijeenkomst  te organiseren waarbij ook de partners 
aanwezig zouden zijn. De ontvangst door het bestuur was om 19.30 uur. Tegen de 70 
personen hadden gehoor gegeven aan de omroep. Onze sommelier Jan Geurts had 
gezorgd voor een heerlijke Kir en een partner van een lid van de Organisatiecommissie 
had gezorgd voor heerlijke wafels bij de koffie. Halverwege de bijeenkomst werden de 
aanwezigen toegesproken door onze voorzitter die zich de vraag stelde: “Wat nemen we 
mee uit 2012? Alleen de goede en mooie dingen of durven we ook de dingen die niet goed 
gegaan zijn mee te nemen?”. Verder ging hij in op de succesvolle concerten in het 
afgelopen jaar zoals van Goud naar Diamant, de Kerstconcerten in Geleen en Heerlen en 
het lunchkerstconcert in het DSM Hoofdkantoor. Dit alles is tot stand gekomen door de 
inzet van velen, maar ik ben van mening dat onze dirigent de man is die door zijn 
stuwende kracht, het enthousiasme, maar vooral het motiveren van onze koorleden, erin 
geslaagd is deze formidabele resultaten te behalen. Dat daarbij de ondersteuning van 
onze pianiste van groot belang is geweest, draagt alleen maar bij tot dit resultaat. In ieder 
geval nemen we mee naar het nieuwe jaar diegene van wie we in 2012 afscheid hebben 
moeten nemen, Janno Schepers en Giel Ruijters. Hun namen nemen we in liefde mee 
naar 2013. Natuurlijk staat veel meer in de Agenda van 2013, n.l. open communiceren, 
nieuwe leden, uitbreiding Vrienden van het Koor, samenwerking met andere koren, relatie 
met de pers, enz. Wim sloot zijn verhaal af met een gedicht in het dialekt over het jaar 
2012. 
 
3.2 Overlijden van ons Erelid Rie Dewaide op zondag 20 januari 20113  
 

Op maandag 21 januari 2013 ontving ik ’s morgens een mailtje van onze voorzitter Wim 
dat Rie op zondagavond rustig was ingeslapen. Een man die 42 jaar lid van ons koor is 
geweest waarvan 35 jaar bestuurslid en die, als bibliothecaris, bekend stond om zijn 
accuratesse en in staat was om oude, versleten partituren weer leesbaar te maken. Op 
verzoek van de familie heeft het koor de begrafenis van Rie op vrijdag 25 januari 
opgeluisterd, op een wijze die Rie waardig was. 6 Leden van ons koor fungeerden als 
slippendrager. In zijn In Memoriam ging onze voorzitter in op de vele verdiensten van Rie 
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voor ons koor. “Als je de mens Rie in enkele woorden moet karakteriseren dan schieten je 
als eerste te binnen vakmanschap, muzikaliteit, repertoiregevoel, verenigingsinteresse en 
de belangstelling voor de mens achter de zangers” en verder “Rie was het geweten van 
ons koor”. Uitgevoerd is o.a. de Messe H. Leodigar van J.B. Hilber, met Gerald Wijnen aan 
het orgel, als eerbetoon aan onze Rie.  
 

3.3 Opluisteren H. Mis in de St. Martinuskerk te Beek op zondag 27 januari  
 2013 t.g.v. het 60 jarig bestaan van het gemengd koor Beeker Koorzang 
 

Op verzoek van het gemengd koor Beeker Koorzang, waarvan 5 van onze leden lid zijn, 
heeft het koor de H. Mis opgeluisterd bij het begin van hun jubileumjaar. Het koor werd 
begeleid door Gerald Wijnen aan het orgel waardoor speciale wensen konden worden 
vervuld. Door de goede opkomst van de leden werd er uitstekende gemusiceerd. Na 
afloop van de dienst kreeg het koor een welverdiend applaus en waren er veel lovende 
woorden van de feestelingen en de kerkgangers. Alle koorzangers werden na de H. Mis in 
het Astatheater getrakteerd op koffie/thee en vlaai. 
 
3.4 Plotseling overlijden van onze 1e tenor en “Concertmeester” Pierre  

 Vorachen op donderdag 28 februari 2013 
 

Van Jeu Reijnders kreeg ik woensdag de mededeling dat Pierre erg ziek was. Vanmiddag 
(28 februari) heb ik geïnformeerd naar de gezondheidstoestand van Pierre en ik kreeg de 
dochter aan de telefoon die zei dat Pierre vannacht gestorven is. Een zeer grote klap voor 
ons koor. Vorige week reed hij nog mee met ons naar de repetitie en nu moeten we hem 
missen als “concertmeester”. Op dinsdag 5 maart had de begrafenis plaats in de St. 
Lambertuskerk te Oirsbeek. Als slippendragers fungeerden 6 mensen van ons koor. Pierre 
wilde niet dat er mensen vrij moesten nemen om de H. Mis op te luisteren en daarom 
verzorgde het Parochieel Gemengd Zangkoor St. Lambertus de dienst. Het overgrote deel 
van de leden, al dan niet vergezeld van hun partner, was aanwezig om Pierre de laatste 
eer te bewijzen. Op een later tijdstip zal Pierre herdacht worden in een H. Mis. 
 

3.5 Opluisteren Huwelijksmis van het bruidspaar Leo Baeten en Esther Wullems in 
de Basiliek van O.L. Vrouw (v.h. H. Hart) te Sittard op vrijdag 1 maart 2013  

 om 13.00 u 
 
Na het horen van het koor tijdens de H. Mis op zondag 16 december 2012 in de Basiliek 
was het toekomstige bruidspaar zo enthousiast dat zij besloten om ons koor te vragen 
voor het opluisteren van hun huwelijksmis. Regelmatig is sedert 23 december 2012 is er 
regelmatig contact geweest met het bruidspaar om te kijken of hun wensen realiseerbaar 
waren. In eerste instantie was het de bedoeling om het koor door Monique te laten 
begeleiden. Toen dit niet mogelijk was is gekozen voor het huidige programma waarbij de 
sopraan Fenna Ograjensek een aantal soli voor haar rekening nam met begeleiding van 
Wim aan het orgel. Bij het verlaten van de Basiliek na afloop van de huwelijksmis  stond 
het bruidspaar en gasten ons op te wachten en complimenteerden zij het koor voor de 
mooie huwelijksmis. Dat was de kers op de bruidstaart. 
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3.6 Monique Offermans stopt als pianiste van ons koor na dertig jaar  
 
Monique Offemans heeft te kennen gegeven dat zij, door het opstarten van een eigen 
bedrijf samen met haar man, niet meer in staat is, ook gezien haar fysieke gesteldheid, om 
de koren op een adequate manier in de toekomst te blijven begeleiden. Na dertig jaar 
komt er dus een einde aan een prettige samenwerking. Op een later tijdstip zal op een 
gepaste wijze afscheid genomen worden van Monique. 
 
3.7 Concert t.g.v. het 60 jarig koorjubileum van Jan Cellissen op zondag 17 maart 

2013 in Orbis St. Odila te Geleen 
 
Op 1 maart 2013 was het 60 jaar geleden dat Jan Cellissen lid werd van ons koor. T.g.v. 
dit jubileum heeft het bestuur besloten om Jan dit concert aan te bieden in Orbis St. Odilia. 
We hebben een programma samengesteld wat zeker voor Jan bekend in zijn oren zal 
klinken en misschien laat hij zich verleiden om mee te zingen. In zijn welkomstwoord 
begroette onze voorzitter de familie Cellissen, Elly, Jan en de kinderen en kleinkinderen 
alsmede de voorzitter Joos Truijen, voorzitter van KNZV-Limburg. Na het uitvoeren van 
een aantal nummers was het weer de beurt aan onze voorzitter Wim Hendrix om Jan te 
huldigen. In zijn toespraak ging hij in op de rol die Jan binnen het koor vervult heeft als 
zanger, solist, dirigent, bestuurder, voorzitter en weer zanger. Evenals de vele optredens 
in binnen- en buitenland kwamen aan de orde optredens in radio en TV programma’s en 
met name in Het Dagboek van een Herdershond. Ook het opluisteren, samen met onze 
toenmalige dirigent Giel Ruijters, van huwelijks- en begrafenismissen waren succesvol. 
Voor deze en andere kerkelijke optredens ontving je de gouden Gregorius speld. Ook Elly, 
als onmisbare steun en toeverlaat, betrok Wim in zijn toespraak. Als dank daarvoor 
overhandigde Monique haar een boeket bloemen. Wim ging verder met zijn toespraak en 
zei:” Beste Jan, in 1976 werd je het eerste Lid van Verdienste van het koor nu kan ik je 
vertellen dat, op voordracht van het bestuur, de leden unaniem besloten hebben om je te 
benoemen tot ERELID van het Mannenkoor DSM·SABIC en als teken van dit 
Erelidmaatschap overhandig ik je de bijbehorende oorkonde. Bij een jubileum hoort ook 
een cadeau. We hebben voor jou een kunstwerk uitgezocht met als titel SAMEN IN 
BALANS.”. Hierna was het de beurt aan Thuur Kitzen die namens alle leden Jan de foto 
van het koor aanbood. Hij memoreerde nog even dat zij er allebei, rechts op de foto, met 
een stok staan. Nu was het de beurt aan Joos Truijen, voorzitter van KNZV-Limburg, om 
Jan te huldigen wegens zijn 60 jarig lidmaatschap. Namens het KNZV spelde hij, samen 
met Elly, Jan de gouden speld op alsmede overhandigde hij Jan de bijbehorende 
oorkonde. Hierna was het pauze en konden de leden even de keel smeren. Na de pauze 
werden nog een drietal liederen gezongen met Wim als solist. Na afloop bood Wim nog 
een boeket bloemen aan aan mevr. Carla Slangen die als uitstekend geregeld had, samen 
met Jan Geurts. Een daverend applaus was de dank van de talrijke aanwezigen, onder 
wie een aantal oud-leden. Als toegift werd Santo nog gezongen. Dit was het laatst 
optreden van Monique Offermans als pianiste van ons koor (zie boven). 
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3.8 “Lentekriebels”, het FSI Voorjaarconcert in Parkstadtheater Heerlen op  
 zondag 21 april 2013 

 
De Stichting FSI verwelkomde de Lente met een alweer een prachtig voorjaarsconcert. Na 
het succesvolle “Lentekriebels” concert in 2012 was het nu de beurt aan de derde editie 
die in het teken stond van de Franse muziek. Voor de pauze bestond het programma uit 
klassiek tot lichtklassiek waarbij Mannenkoor DSM·SABIC en het Mannenkoor RMK 
1921uit Brunssum Franse werken zongen uit onder andere de opera “Les Pecheurs des 
Perles”van G. Bizet en “Les Contes d’Hoffmann” van Jacques Offenbach. De koren 
stonden onder leiding van Wim Schepers en werden aan de piano begeleid door Gerald 
Wijnen maar ook door blazersensemble Zuiderwind. Als solisten traden op: bariton Wim 
Schepers en tenor Peter Vos. Na de pauze werd er een ode gebracht aan niemand minder 
dan Jacques Brel. Het slotoptreden van dit concert werd verzorgd door de charmante 
Vlaamse zangeres Micheline Van Hautem en haar gitarist Erwin van Ligten. Zij vertolkten 
op een verrassende manier de prachtige muziek van Brel. Daarbij werden zij bij sommige 
nummers begeleid door de beroemde “Geitjes van Thorn”, oftewel de Harmonie St. 
Michael van Thorn o.l.v. Ivan Meylemans. Het orkest speelde daarnaast ook nog twee 
werken alleen, namelijk “Paris Montmartre” en “Guisganderie” met als solist Fons Klesman 
op klarinet. Verder trad de Accordeonist Carlo Plaum op samen met de “Geitjes van 
Thorn”. De presentatie was in handen van Joes Boonen die alles op een prettige wijze aan 
elkaar praatte. 
 
Om 11.15 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. Na afloop was er nog een 
gezellige nazit waarbij alle medewerkenden waren voor uitgenodigd. 
 
3.9 Overlijden van onze oud-dirigent Jo Bruls op vrijdag 3 mei 2013 
 
Op vrijdag 3 mei 2013 overleed in zijn woonplaats Meerssen op bijna 83 jarige  
leeftijd onze oud-dirigent Jo Bruls, die van 1953 tot 1967 dirigent van ons koor was. Onder 
zijn leiding kwam het CL-Mannenkoor tot grote bloei.  
  
3. 10 Opluisteren Lente Fair op Biesenhof te Geleen op zondag 5 mei 2013 
 
Op uitnodiging van carnavalsvereniging De Sjoutvotten luisterde ons koor op zondag 5 
mei 2013 de Lente Fair op die gehouden werd op de Biesenhof te Geleen. Het koor trad 
afwisselend op met accordeonist Gino Lombardi en de Balcan dansgroep en wel om 13.30 
u, 14.30 u en 15.30 u. Rondom het  middenterrein waren verschillende kraampjes 
geplaatst met antiek, klein meubels alsmede in de grote schuur. Het weer was uitstekend 
wat een groot aantal mensen naar deze fair trok alsmede naar ons optreden. Onder de 
belangstellenden mochten we een groot aantal dames van ons koor rekenen alsmede Tity 
Ruijters. 
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3.11 Opluisteren Marcellinus & Petrusfeesten te Geleen op zondag 2 juni 2013 
 

Al enkele jaren heeft de organisatie van de M&P feesten geprobeerd om het mannenkoor  
DSM·SABIC te strikken voor een concert en het is hun uiteindelijk dit jaar gelukt. 
 

3.12  Opening Koorseizoen 2013 / 2014 met bezoek aan de Alfa-bierbrouwerij en  
 een BBQ in Gemeenschapshuis Noeber Beemden in Schinnen 

 
Wat een schuim op een glas pils! (schot in de roos dus!). In een heerlijke zomerzon 
ontmoetten we elkaar op het parkeerterrein van de Noaber Beemden. Nu eens in niet in 
het koorpak maar in luchtige vrijetijdskleding. Wat een verschil! Dan zien we er toch 
allemaal nog jeugdig uit hoor! Toen iedereen er leek te zijn werd de wandeling langs de 
beek ingezet richting de Alfa brouwerij. Schinnen op zijn mooist. 
 

De paden op de lanen in, Waar in het bronsgroen eikenhout, Limburg mie landj............ 
Niets van dat alle, er klonk geen gezang slechts het uitwisselen van vakantiebelevenissen 
en familieaangelegenheden. En dat was natuurlijk ook de bedoeling van deze ontmoeting. 
  
De familie Meens had het goed geregeld voor ons.Tante Wies lachte ons op de foto al 
hartelijk toe en drie generaties Meens verwelkomden  iedereen vanaf de muur . 
 

Koffie met vlaai, een leerzame film, een interessante rondleiding door de brouwerij, en 
daarna het proeven van de verschillende bieren in het proeflokaal ( waarvan uiteraard 
geen foto's!) 
De terugtocht door de velden verliep iets langzamer maar de geur van de BBQ maakte dat 
we toch allemaal de weg naar de Noaber Beemden terugvonden en konden genieten van 
een heerlijke maaltijd in de open lucht op een perfecte locatie! 
 
Bedankt activiteitencommissie; Jan Geurts en Cap Hünen. 
 
3.13 Overlijden van onze 2e tenor Jan Hermens op woensdag 18 september 2013 
 
We wisten dat Jan al langer ziek was en dat er geen herstel meer mogelijk was. Toch 
kwam zijn overlijden als een verrassing. Op Maandag 23 september 2013 had de 
begrafenis plaats in de Pancratiuskerk te Munstergeleen en de dienst werd opgeluisterd 
door “zijn” Mannenkoor DSM·SABIC waaraan hij met hart en ziel verknocht was en 
waarvan hij trachtte geen enkele repetitie over te slaan. Zes van zijn medezangers 
fungeerden als slippendragers en vormden een erewacht naast de kist. In zijn “In 
Memoriam” ging onze voorzitter in op de persoon Jan, een zanger puur sang, niet alleen 
bij ons koor maar ook bij het kerkelijk zangkoor St. Saecilia in Munstergeleen waarbij het 
zingen van het gregoriaans voor hem steeds een genot was. Als je de mens Jan Hermens 
in enkele woorden wilt karakteriseren dan schieten je als eerste te binnen: Een aimabel en 
vriendelijke man met een eigen mening, positief kritisch, altijd opbouwend en steeds 
behulpzaam. Hij was een perfectionist, thuis, op het werk, maar ook als zanger. 
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3.14 4e Kerstconcert voor de Ouderen op 16 december 2013 in het Parkstad-  
 theater Heerlen 
 

Het was in één woord een geweldig concert met voor elk wat wils. Dat kwam vooral door 
de medewering van Vocal Chord (Dahne Ramakers, sopraan – Pascal Pittie, tenor – 
Fenna Ograjensek, sopraan - Rob Meijers, countertenor), Louise van de Brand, trompet 
en onze Mistery Gast Myrthe Hendrix, die met haar optreden de harten van alle 
aanwezigen gestolen heeft. De afwisseling bestond vooral door het optreden van Vocal 
Chord in het eerste gedeelte (Barcelona van Freddy Mercure, Somewhere uit West Side 
Story, Co te partiro en Nessun Dorma)  en door de verschijning van de trompetiste Louise 
van de Brand. Ondanks dat alle kaarten vergeven waren kon je vanaf de bühne toch 
enkele lege plekken zien van mensen die niet waren gekomen. Jammer, want er was 
belangstelling genoeg voor dit Kerstconcert.  Onder de aanwezigen mocht onze voorzitter 
begroeten Kapelaan Beijk,  de heren Aarts en Gillissen met hun partners namens de 
Gemeente Heerlen, de heer Jan Koks en echtgenote namens de Stichting FSI , alsmede 
verschillende bestuursleden van de Stichting FSI , de fractievoorzitter de heer P. Kastrop 
van de Ouderenpartij. Daarna was het de beurt aan het koor om samen met de 
aanwezigen de samenzang te starten met “Wij komen tesamen”. Het programma werd 
vervolgd met het optreden van Louise van de Brand, het mannenkoor, Vocal Chord en 
Myrthe Hendrix , die het mooie liedje van Claudia de Breij: “Mag ik even bij jou zijn” 
vertolkte. Daarna was het weer de beurt aan het mannenkoor, die aan de piano deskundig 
begeleid werd door Gerald Wijnen. 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. Onze soliste Myrthe Hendrix zong na de 
pauze nog het lied Alleluja van Leonard Cohen met medewerking van het mannenkoor. Bij 
de aankondiging van onze dirigent dat een lied in het Nederlands gezongen zou worden 
(Christus is geboren) stond een mevrouw in de zaal op (zij zong alle liedjes van het koor 
en de solisten mee met haar eigen tekst) en vroeg om Loeënde klokken te zingen waarop 
onze dirigent spontaan Wie schoen us Limburg is inzette waarna alle aanwezigen dit uit 
volle borst meezongen (zie ook onderstaande mail). Voor de “Stille Nacht, heilige Nacht” 
nam onze voorzitter het woord om iedereen te bedanken. De mensen van Vocal Chord, 
Louise van de Brand, Myrthe Hendrix en Wim kregen voor hun inzet een mooi boeket 
overhandigd door Gertie Vencken van het FSI en door onze Monique. 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 2014 te wensen. Tevens kondigde hij aan dat  het volgende 
Kerstconcert voor de ouderen plaats zal vinden op maandag 15 december 2014. Een 
daverend applaus was de dank van alle aanwezigen.  
 
Mail n.a.v. optreden mevrouw 
 
Bij deze mijn bewondering voor het prachtige concert vandaag .heel mooi en vooral 
menselijk en spontaan van jullie dirigent hoe hij er op inging dat een mevrouw (die steeds 
mee aan het zingen was en die het spoor een beetje kwijt is geraakt) en zo uit volle borst 
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en overtuiging spontaan switchte dat de hele zaal het Limburgs volkslied meezong . 
Super. Voor jullie hele koor mooie feestdagen en de beste wensen voor 2014. 
 
3.15 13e Kerstconcert voor de Ouderen op 18 december 2013 in de Hanenhof te  
 Geleen 
 

De Hanenhof was tot op de laatste plaats bezet met 850 personen. Al om 12.45 kwam de 
eerste mevrouw met de rollator al aanzetten. Om 14.30 uur was de zaal vol en was het 
nog even wachten op een van de genodigden n.l. de heer Noël Lebens, gedeputeerde van 
de provincie Limburg. Onder de aanwezigen mocht onze voorzitter begroeten de heer 
Noël Lebens, de wethouders Meewis-Stans met partner en Geenen, de heer Veugen met 
partner, de heer Batens, de heer Jan Koks met echtgenote namens Stichting FSI, de heer 
Bluyssen namens DSM, de heer Piet Besselink met echtgenote namens KNZV-Limburg 
regio Swentibold, de heer Mastenbroek en echtgenote namens SABIC, de heer Heilighen 
en echtgenote namens het Ouderenplatform, de heer Spronck en echtgenote namens 
KBO Limburg, de heer Koos Snijders namens A & C Media. Na de pauze mocht de 
voorzitter nog deken Schreurs begroeten. Daarna was het de beurt aan het koor om 
samen met de aanwezigen de samenzang te starten met “Wij komen tesamen”. Het 
programma werd vervolgd met het optreden van Louise van de Brand, het mannenkoor, 
Vocal Chord en Myrthe Hendrix , die het mooie liedje van Claudia de Breij: “Mag ik even 
bij jou zijn” vertolkte. Daarna was het weer de beurt aan het mannenkoor, die aan de piano 
deskundig begeleid werd door Gerald Wijnen. 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. Onze soliste Myrthe Hendrix 
zong na de pauze nog het lied Alleluja van Leonard Cohen met medewerking van het 
mannenkoor. Voor de “Stille Nacht, heilige Nacht” nam onze voorzitter het woord om 
iedereen te bedanken. De mensen van Vocal Chord, Louise van de Brand, Myrthe Hendrix 
en Wim kregen voor hun inzet een mooi boeket / een fles drank overhandigd door onze 
Monique en door Gertie Vencken van het FSI.  
 

3.16 Kerstconcert met Mandoline-Ensemble en –Orkest “The Strings” en  
 Kerstviering op zondag 22 december 2013  

 

Om 13.15 u waren we al in de kerk om in te zingen en om onze plaats te verkennen. Voor 
aanvang van het concert werd nog even gerepeteerd met de tenor Andrea Poddighe 
waarmee we Tu scendi dalle stelle en Cantique de Noel samen zongen 
Voor een volle kerk werd een afwisselend programma ten gehore gebracht.  
Afwisselend in de verschillende stukken maar ook afwisselend door de uitvoerenden. Door 
het lange programma werd door onze dirigent Betelehemu al geschrapt. Na afloop werd er 
aan de uitvoerenden een boeket overhandigd. Om het afscheid van Monique niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan kreeg zij in kerk  in het zicht van alle aanwezigen een 
boeket aangeboden. Hierna toog het hele gezelschap richting Sportzalencentrum Merode 
waar we getrakteerd werden door Mandoline-Orkest en –Ensemble “The Strings” op 
kerstbrood en koffie of thee.  
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Nadat alle niet-genodigden de zaal hadden verlaten begon het officiële gedeelte met het 
welkomstwoord van onze voorzitter. Een bijzonder woord van welkom aan Monique 
Offermans en Loek Radix met partner, aan onze nieuwe leden die dit voor de eerste keer 
meemaakten. Een bijzondere bijeenkomst voor het eerst in de avond. De 
Organisatiecommissie heeft deze avond voor u georganiseerd. Een bedankje voor deze 
commissie maar ook voor de Technische commissie bestaande uit oud en nieuwe leden 
voor het werk wat zij verzet hebben voor deze Kerstconcerten. Daarnaast ook een 
pluimpje voor onze webmaster voor het voortreffelijk verzorgen van de site. Hierna 
verklaarde hij de Kerstviering voor geopend. 
Omdat onze beschermheer Loek Radix en zijn vrouw Francy nog een andere afspraak 
hadden werd nu overgegaan tot het afscheid nemen van Loek als beschermheer. In zijn 
toespraak vertelde onze voorzitter dat de Lentekriebels 2013 voor ons koor, op z’n 
Limburgs gezegd, echte Kratzen had opgeleverd. Zowel onze pianiste Monique Offermans 
als onze beschermheer Loek Radix kondigde aan dat ze hun taken binnen ons koor, om 
voor hun privé redenen, gingen verlaten. 
 
Loek Radix 
“Vanaf 1 november 2005 ben je onze beschermheer geworden en dat werd je niet zomaar, 
maar als het toenmalig lid van de Raad van Bestuur Henk van Dalen je belt dan kun je niet 
weigeren. Het op humoristische wijze overbrengen van dit gesprek op de 
kennismakingsvergadering met onze leden, ligt bij ons allen nog vers in het geheugen. 
Vervolgens ging Wim in op enige details uit het leven als beschermheer waarbij hij enige 
gegevens putte uit de verschillende jaarvergaderingenverslagen.  De citaten waren altijd 
doorspekt met een beetje humor maar ze hadden allen een serieuze ondertoon. Je liet ons 
altijd nadenken over de te volgen koers en hield het bestuur altijd scherp om de echte 
zaken niet uit het oog te verliezen, je wees ons altijd op uitdagingen. Zelfs uit de 
Verenigde Staten gaf je ons schriftelijke adviezen en wees ons op klantgerichtheid. Steek 
de voelhorens uit en handel er naar. Ook schuwde je het niet om te spreken over 
verjongen, samenwerken, fuseren. Samengevat kan gezegd worden: Loek Radix, een 
beschermheer, sociaal, meelevend, kritisch, let op de kleintjes maar is ook royaal, maar 
vooral een super adviseur. Bestuur en leden van het koor hebben besloten je te 
benoemen tot Ere-beschermheer van het Mannenkoor DSM·SABIC.”Hierna overhandigde 
hij de daarbij behorende tekening en liet dit verder vergezeld gaan van een cadeau en 
bloemen voor Francy. In zijn dankwoord zei hij dat hij er verrast was door de benoeming 
tot ere-beschermheer. Hij bedankte bestuur en leden voor de prettige samenwerking. Hij 
ging ook nog even in op de problemen bij MGL waar hij orde op zaken moest stellen maar 
er niet in geslaagd was om de business te verkopen. Hij spoorde alle aanwezigen aan om 
de petitie tegen de handelwijze te ondertekenen. 
 
Hierna konden we ons tegoed doen aan het uitstekende buffet dat door Patrick en de  
zijnen was klaargemaakt. Vervolgens was het de beurt aan Monique Offermans om 
afscheid van te nemen. Wim gaf een klein resumé van het telefoongesprek waarin 
Monique aankondigde dat zij, wegens de drukke werkzaamheden van Jo en van haar, met 
onmiddellijke ingang ging stoppen met de begeleiding van alle koren. 
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Monique Offermans 
“Monique, 31 jaar geleden werd je als 21 jarige afgestudeerde aan het conservatorium 
door de toenmalige dirigent Giel Ruijters aangenomen als pianiste bij ons koor. Dat heb je 
31 jaar volgehouden als vaste begeleidster bij uitvoeringen in binnen- en buitenland. Een 
van de hoogtepunten was je pianoconcert samen met Wim in Vaalsbroek t.g.v. je 20 jarig 
lidmaatschap van ons koor met al je vrienden, studenten, leerlingen en je familie en 
natuurlijk de koorleden als toehoorders. Monique, hoe heb ik je ervaren als pianiste bij ons 
koor: hartelijk, iets verlegen, steeds lachend maar het werk nam je altijd serieus, een 
vakvrouw die voor iedereen en in het bijzonder voor onze dirigenten klaarstond tevens 
bracht je je muzikale kennis bij de koorleden maar ook bij je leerlingen over. Voor al je 
werk ben je als enigste vrouw binnen de mannenkoorwereld onderscheiden door het 
KNZV. Namens het koor willen we je een cadeautje aanbieden en wie kan dit beter 
overhandigen dan Titie, de echtgenote van de man die je 31 jaar geleden aanstelde als 
onze begeleidster. Monique, het ga je goed en natuurlijk verwachten we je regelmatig als 
toehoorder bij ons koor”. In haar dankwoord onderstreepte Monique de prettige 
samenwerking met de verschillende dirigenten die haar alle ruimte hebben gegeven om 
zich te ontplooien. Ze bedankte verder het bestuur en ook de leden voor de prettige tijd die 
zij bij het koor heeft doorgebracht. 
 
De   Organisatiecommissie had nog een verrassing voor ons in petto en wel het optreden 
van het duo Proeme Paesche  die in 2 delen ons meenam bij het afscheid van Monique en 
Loek. Zij brachten liedjes die door iedereen meegezongen konden worden. Misschien dat 
we er nog een nieuw koorlid aan overhouden. Al met al mogen we terugkijken op een zeer 
geslaagde Kerstviering 2013. 
 
4.  Overige 
 
Na 11 jaar secretaris te zijn geweest vind ik het tijd geworden om het stokje aan iemand 
anders over te dragen en wel aan Fred Wissink. Ik wens hem veel succes. 
 
 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 12 maart 2014. 
 
 
 
 
 
W. Hendrix    F. Kroese     F. Janken 
Voorzitter                     Penningmeester   Secretaris 



   

 Jaarverslag 2013 
 

 

JVS 2013, pagina 15 van 19 
 

5. BIJLAGE  Overzicht uitgevoerde werken 
 
Opluisteren van de begrafenis ons erelid Rie Dewaide op vrijdag 25 januari 2013  
 
Intrede  : 316 Vaânachnu   - Traditional 
Kyrië   : 271  Messe H. Leodigar   - J.B. Hilber  
Tussenzang  : 383 Santo    - Argentijnse Traditional 
Offerzang  : 285 Signore delle Cime  - G. De Marzi 
Sanctus/Benedictus : 271  Messe H. Leodigar   - J.B. Hilber  
Onze Vader  : 183 Otsje Nasj   - Traditional 
Agnus Dei  : 271  Messe H. Leodigar   - J.B. Hilber  
Communie  : Orgelspel 
Absoute  : 411   Mansions of the Lord - N. Glennie-Smith 
Slotlied  : 327  Slava vysnich bogu  - A. Kosolapov 
 
Opluisteren H. Mis in de St. Martinuskerk te Beek op zondag 27 januari 2013 t.g.v. 
het 60 jarig bestaan van het Gemengd Koor Beeker Koorzang 
 
Intrede  : 403 Cantilena   - K. Jenkins  
Kyrië   : 271  Messe H. Leodigar   - J.B. Hilber  
Gloria   : 271  Messe H. Leodigar   - J.B. Hilber  
Tussenzang 1 : 360 Alliluia    - D. Bortnianski 
Tussenzang 2 : 338 Mnogaja ljeta   - D. Bortnianski 
Offerande  : 383 Santo    - Argentijnse Traditional 
Sanctus/Benedictus : 271  Messe H. Leodigar   - J.B. Hilber 
Onze Vader  : 183 Otsje Nasj   - Traditional 
Agnus Dei  : 271  Messe H. Leodigar   - J.B. Hilber 
Communie  : 411 Mansions of the Lord - L. Vertommen 
Slotlied  : 327 Slava v'vysnich Bogu - A. Kosolapov 
 
Opluisteren Huwelijksmis van het Bruidspaar Leo Baeten en Esther Wullems in de 
Basiliek van O.L. Vrouw (v.h. H. Hart) te Sittard op vrijdag 1 maart 2013 om 13.00 u 
 
Intrede  : 316 Vaânachnu   - Traditional 
Kyrië   : 316 Yimloch   - Traditional 
Gloria   : 419   Gloria (canon)  - Taizé 
Tussenzang  : 360 Alliluia    - D. Bortnianski 
Offerzang  : Panis Angelicus     (SOLO) - C. Franck 
Sanctus/Benedictus : 316 Kodosh   - Traditional 
Onze Vader  : 183 Otsje Nasj   - Traditional 
Agnus Dei  : 338 Mnogaja ljeta   - D. Bortnianski 
Communie  : Orgelspel 
Maria-altaar  : Ave Maria               (SOLO) - F. Schubert 
Slotlied  : 327 Slava v'vysnich Bogu - A. Kosolapov 
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Concert t.g.v. het 60 jarig koorjubileum van Jan Cellissen op zondag 17 maart 2013 
in Orbis St. Odila te Geleen 
 
146 Fein sein beinander bleib’n   Traditional  
256 Graceful and easy     Traditional 
255 My Evaline      A.E.Hall    
269a Ehrsame Burger der Stadt    Franz von Suppé 
321 Fassbinderlied     Franz von Suppé 
352 When I’m sixty four     Lennon/Mc Cartney   
383 Santo       Traditional 
399 Uyingcwele baba     Traditional Zula 
 
“Lentekriebels”, het FSI Voorjaarconcert in Parkstadtheater Heerlen op  
  zondag 21 april 2013 
  
310 Scène et choeur uit Les Pecheurs des Perles  Koren + Solist + Piano 
125ª Chor der Studenten uit Contes d’Hoffman   Koren + Ensemble 
420 La chanson de Klein Zack uit Contes d’Hoffman Koren + Solist + Piano 
219 Sur les remparts      Koren + Piano 
421 Toreador uit Carmen     Koren + Ensemble 
   
Opluisteren Lente Fair op Biesenhof te Geleen op zondag 5 mei 2013 
 
146 Fein sein beinander bleib’n   Traditional  
256 Graceful and easy     Traditional 
255 My Evaline      A.E.Hall    
269a Ehrsame Burger der Stadt    Franz von Suppé 
321 Fassbinderlied     Franz von Suppé 
352 When I’m sixty four     Lennon/Mc Cartney   
399 Uyingcwele baba     Traditional Zula 
 
Opluisteren M&P feesten te Geleen op zondag 2 juni 2013 
 
146 Fein sein beinander bleib’n   Traditional 
269a Ehrsame Burger der Stadt    Franz von Suppé 
321 Fassbinderlied     Franz von Suppé 
399 Uyingcwele baba     Traditional Zula 
256 Graceful and easy     Traditional 
255 My Evaline      A.E.Hall    
352 When I’m sixty four     Lennon/Mc Cartney   
 
Opluisteren van de begrafenis van onze 2e tenor Jan Hermens op woensdag 18 
september 2013 
 
Intrede  : 316 Vaânachnu   - Traditional 
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Kyrië   : 271  Messe H. Leodigar   - J.B. Hilber  
Tussenzang  : 383 Santo    - Argentijnse Traditional 
Offerzang  : 285 Signore delle Cime  - G. De Marzi 
Sanctus/Benedictus : 271  Messe H. Leodigar   - J.B. Hilber  
Onze Vader  : 183 Otsje Nasj   - Traditional 
Agnus Dei  : 271  Messe H. Leodigar   - J.B. Hilber  
Communie  : Orgelspel 
Absoute  : 411   Mansions of the Lord - N. Glennie-Smith 
Slotlied  : 327  Slava vysnich bogu  - A. Kosolapov 
 
4e Kerstconcert voor de Ouderen op 16 december 2013 in het Parkstad-theater 
Heerlen 
 
Samenzang, Wij komen tesamen,   Koor 
 
       Hark the herald angels sing    Louise, trompetsolo 
432 Lambscapes      Koor 
428 Puer natus est      Koor 
       The Christmas song     Louise, trompet met orkestband 
 
VOCAL CHORD 

1. Barcelona      F. Mercury (5:40) 
2. Somewhere     L. Bernstein (3:36) 
3. Con te partiro     Satori (4:12) 
4. Nessun dorma     G. Puccini (3:06) 

 
422 King of glorious      Koor met trompetsolo  
425 Handel       Koor 
424 O what a pretty little baby    Koor 
426 Still a Bach Christmas     Koor 
 
PAUZE 
 
123 Samenzang, Nu sijt wellekome    
 
       Christmas time is here     Louise, trompet met orkestband 
281 O du Fröhliche      Koor 
386 Süsser die Glocken nie klingen   Koor 
329 Weihnachtliche Kantate    Koor 
 
VOCAL CHORD 

5. Have yourself a merry little Christmas  R. Blane (3:11) 
6. Minuit Chrétien     A. Adam (4:36) 
7. White Christmas     I. Berlin (2:28) 
8. All I want for Christmas    M. Carey (4:00) 
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417 Santa Notte       Koor 
429 Nenina di Gesu bambino    Koor 
388 The Holy City      Koor met trompetsolo 
427 Christus is geboren     Koor 
 
  65 Stille Nacht, heilige Nacht    Koor, Vocal Chord, trompet  
 
13e Kerstconcert voor de Ouderen op 18-12-2013 in de Hanenhof te Geleen 
 
Samenzang, Wij komen tesamen,   Koor 
        
Hark the herald angels sing    Louise, trompetsolo 
432 Lambscapes      Koor 
428 Puer natus est      Koor 
       The Christmas song     Louise, trompet met orkestband 
 
VOCAL CHORD 

1. Barcelona      F. Mercury (5:40) 
2. Somewhere     L. Bernstein (3:36) 
3. Con te partiro     Satori (4:12) 
4. Nessun dorma     G. Puccini (3:06) 

 
422 King of glorious      Koor met trompetsolo  
425 Handel       Koor 
424 O what a pretty little baby    Koor 
426 Still a Bach Christmas     Koor 
 
PAUZE 
 
123 Samenzang, Nu sijt wellekome    
 
       Christmas time is here     Louise, trompet met orkestband 
281 O du Fröhliche      Koor 
386 Süsser die Glocken nie klingen   Koor 
329 Weihnachtliche Kantate    Koor 
 
VOCAL CHORD 

5. Have yourself a merry little Christmas  R. Blane (3:11) 
6. Minuit Chrétien     A. Adam (4:36) 
7. White Christmas     I. Berlin (2:28) 
8. All I want for Christmas    M. Carey (4:00) 

 
417 Santa Notte       Koor 
429 Nenina di Gesu bambino    Koor 
388 The Holy City      Koor met trompetsolo 
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427 Christus is geboren     Koor 
 
  65 Stille Nacht, heilige Nacht    Koor, Vocal Chord, trompet  
 
Kerstconcert 22 december 2013 te Stein-Nieuwdorp 
 
Blok 1: 
432  Lambscapes      E.L. Barnes 
428  Puer natus est     G. Malatesta 
425  Handel      E.L. Barnes  
424 O what a pretty little baby    Traditional Gospel 
431  Tu scendi dalle stelle    A Pedrotti 
 
Blok 2: 
 
417  Santa Notte       Arr. Camillio 
429  Nenina di Gesu bambino    L. Pigarelli 
399  Uyingcwele baba     Traditional Zula 
426  Still a Bach Christmas    Arr. Jay Althouse 
  30  Cantique de Noel     A. Adam 
 
Gezamenlijke werken: 
  65 Stille Nacht, heilige Nacht    F. Gruber  
 
 


