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Inleiding	
2015	 .	 .	 .	 Het	 begon	 allemaal	 als	 van	 ouds	 op	 locatie	 Emmaplein	 50,	 Geleen	 in	 de	
Ontmoetingskerk	op	7	januari	19:30	uur,	de	gasten	worden	verwelkomd	met	Jans	speciale	mix	
of	jus	d’orange.	Jawel	onze	nieuwjaarsbijeenkomst	waarbij	de	wafels	van	Tinie	Hünen	weer	zeer	
in	trek	waren.	19:45	uur	het	welkomstwoord	van	de	voorzitter	met	terugblik	op	het	afgelopen	
jaar	 en	 een	 overzicht	 van	 wat	 er	 allemaal	 op	 ons	 afkomt	 (zie	 bijlage).	 Nog	 lekker	 een	 paar	
uurtjes	 bijkletsen	 en	 het	 koorjaar	 2015	 is	 begonnen!!!	 Eén	 ding	 was	 zeker,	 het	 wordt	 een	
enerverende	 start	met	 grote	 aspiraties	 voor	het	 “jaar	 van	de	Mijnen”.	Het	uiteindelijke	 aantal	
extra	repetities	geeft	al	aan	hoeveel	hooi	er	op	de	vork	genomen	werd.	Het	waren	er	namelijk	14	
en	daar	bovenop	nog	eens	een	ingekorte	koorvakantie	in	de	zomer.	
Het	 begon	 al	 meteen	 in	 januari,	 direct	 na	 de	 nieuwjaarsbijeenkomst,	 met	 een	 aantal	 extra	
partijrepetities	op	acht	zaterdagochtenden	ter	meerdere	eer	en	glorie	van	onze	nieuwe	leden	en	
tevens	 wat	 extra	 ondersteuning	 voor	 de	 komende	 concerten.	 Deze	 partijrepetities,	 onder	
bezielende	 leiding	 van	 Michel	 Erens,	 werden	 door	 het	 overgrote	 deel	 van	 de	 zangers	 zeer	
gewaardeerd	en	in	principe	voor	herhaling	vatbaar	gevonden.	
	
Tevens	 een	 jaar	 met	 een	 randje	 van	 droefenis,	 want	 we	 moesten	 tweemaal	 aantreden	 om	
afscheid	te	nemen	van	de	gewaardeerde	koorleden	Herman	Bartelink	en	Sjra	Notten.	Ook	waren	
er	een	paar	zangvrienden	die	door	gezondheidsproblemen	een	tijdje	uit	de	roulatie	waren,	maar	
gelukkig	toch	weer	aan	konden	haken	in	de	rituelen	van	repetities	en	uitvoeringen.	
Naast	verdriet	 is	er	gelukkig	altijd	blijdschap,	want	ook	een	paar	families	werden	verblijd	met	
nieuwe	telgen	in	hun	omgeving.	
	
Het	was	echter	ook	het	jaar	van	drempeloverschrijding	waarin,	onder	de	vlag	van	het	“jaar	van	
de	 mijnen”,	 samenwerken	 en	 samen-zingen	 met	 meerdere	 koren	 mogelijk	 bleek	 en	 tot	
hoogstaande	muzikale	evenementen	leidde.	
Het	waren	niet	alleen	de	operaconcerten	“Opera	per	Tutti”	in	Heerlen	en	Venlo	ter	gelegenheid	
van	 het	 115-jarig	 bestaan	 van	 Venlona	waarbij	meer	 dan	 200	 zangers	 van	 vier	 verschillende	
mannenkoren	 gezamenlijk	 op	 de	 bühne	 stonden.	 Er	 waren	 ook	 nog	 de	 koempelconcerten	 in	
Geleen	 en	 Brunssum	met	meerdere	 regionale	 artiesten,	 het	 grote	Mijn	 Barbara-concert	 in	 de	
Rodahal	te	Kerkrade	samen	met	alle	Limburgse	coryfeeën	en	het	Metropole	Orkest.	Bij	al	deze	
uitvoeringen	traden	twee	of	meer	koren	op	als	één	groot	mannenkoor.	Een	unieke	ervaring	voor	
zangers	en	publiek.	
Daarmee	 was	 de	 kous	 nog	 niet	 af,	 want	 er	 was	 ook	 nog	 de	 mis	 ter	 herdenking	 van	 de	
slachtoffers	 van	het	 ongeluk	op	de	NAK2,	40	 jaar	 geleden.	En	 zeker	niet	 te	 vergeten	de	 twee,	
jaarlijks	 terugkerende	 traditionele	 kerstconcerten	 voor	 de	 ouderen	 in	 het	 Parkstadtheater	 te	
Heerlen	 en	 de	 Hanenhof	 in	 Geleen,	 twee	 keer	 een	 volle	 zaal	 en	 een	 enthousiast	 en	 tevreden	
publiek.	 Heerlijke	 traditionele	 kerstmuziek,	 in	 een	 ontspannen	 sfeer	 uitgevoerd,	 onder	 de	
muzikale	 leiding	 van	 dirigent	 (en	 speaker)	 Wim	 Schepers,	 door	 koor,	 sopraan	 Fenna	
Ograjensek,	bariton	Sef	Thissen,	Myrthe	Hendrix	en	Trombonekwartet	4Bones4Fun.	
Tot	 slot	 van	 2015	 de	 muzikale	 afsluiting	 van	 het	 jaar	 met	 de	 opluistering	 van	 de	 mis	 in	
Neerbeek.	
Dat	 is	 het	 jaar	 in	 een	 paar	 zinnen	 samengevat,	 maar	 hoe	 eenvoudig	 het	 ook	 klinkt,	 er	 komt	
organisatorisch,	 zowel	 muzikaal	 als	 algemeen,	 heel	 wat	 kijken	 om	 dit	 allemaal	 te	 realiseren.	
Zonder	 steun	 van	 vrijwilligers	 en	 sponsoren	 behoort	 dit	 soort	 grootse	 aanpak	 niet	 tot	 de	
mogelijkheden	van	een	(amateur)koor	(of	koren).		
De	vele	reacties	die	wij	mochten	ontvangen,	van	positief	tot	uitbundig	en	soms	zelfs	euforisch,	
zijn	zeker	een	steun	voor	de	muzikale	toekomst	van	ons	koor.	
“Last	but	not	least”	was	er	op	onze	kerstviering,	ter	afsluiting	van	het	jaar,	ook	nog	de	huldiging	
van	de	drie	koorleden	Bèr	van	Hest,	Wim	Nusser	en	Ger	Janssen,	die	respectievelijk	50-,	50-	en	
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40	 jaar	 als	 lid	 van	 Koninklijk	 Nederlands	 Zangers	 Verbond	 (KNZV)	 staan	 ingeschreven.	 De	
bijbehorende	versierselen	werden	uitgereikt	door	de	Dhr.	Fer	van	de	Winkel,	afgevaardigde	van	
het	KNZV-Limburg.	
	
2015	 zal	 in	 onze	 analen	 voortleven	 als	 een	 jaar	 waarvan	 elk	 amateurkoor	 zou	 dromen,	 om	
dergelijke	concerten	met	professionele	orkesten	en	artiesten	te	mogen	geven.	Het	was	zeker	alle	
moeite	 waard	 en	 het	 stond	 al	 vol	 trots	 op	 de	 website	 in	 onze	 kerst-nieuwjaarswens:	
“2015	–	 een	 jaar	vol	gespeelde	en	gezongen	noten,	wordt	met	 champagne	overgoten	 .	 .	 .”	
Dat	symboliseert	ook	perfect	het	gevoel	dat	wij	zullen	overhouden	aan	2015.	
	
Dus	nu	op	naar	nieuwe	uitdagingen.	Dat	het	jaar	2016	al	geruime	tijd	in	de	hoofden	speelde	mag	
duidelijk	worden	uit	het	feit	dat,	ter	voorbereiding	op	een	geplande	ledenwerfactie	begin	2016,	
we	een	promo-filmpje	voor	ons	koor	mochten	maken.	Dit	werd	mogelijk	gemaakt	door	de	inzet	
van	 onze	 beschermheer	Dimitri	 de	 Vreeze,	 die	 “iORiDOMEDIA”	 bereid	 vond	 om	 deze	 klus	 op	
professionele	 wijze	 te	 klaren.	 Het	 promo-filmpje	 “Zingen	 maakt	 je	 gewoon	 meer	 mens”	
beleefde	eind	december	2015	de	première	en	zal	zeker	een	bijzondere	bijdragen	leveren	aan	de	
promotie	van	ons	koor.			
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1 Bestuursactiviteiten 

1.1 Bestuursvergaderingen 
In	het	afgelopen	verenigingsjaar	werden	tien	formele	bestuursvergaderingen	gehouden	op	het	
hoofdkantoor	 van	 DSM	 te	 Sittard.	 Samen	 met	 de	 Organisatie-	 en	 de	 Muziekcommissie	 is	 de	
hoofdmoot	van	de	bestuursactiviteiten	opgeslokt	door	het	organiseren	en	in	goede	banen	leiden	
van	uitvoeringen,	 concerten	en	andere	muzikale	verplichtingen.	Daarnaast	was	de	organisatie	
evenementen	 voor	 leden	 een	belangrijk	 onderdeel	 van	de	 uitvoerende	 taken.	Het	 jaar	 van	de	
mijnen	liep	als	een	rode	draad	door	de	standaard	activiteiten	van	2015.	

1.2 Algemene ledenvergadering 
1.2.1 Jaarvergadering 
Op	25	februari	2015	werd	in	't	Volkshoes	van	Lindenheuvel	de	64-ste	jaarvergadering	van	ons	
koor	gehouden.		
De	details	van	de	vergadering	staan	separaat	vermeld	in	de	notulen.	
Samenstelling	bestuur:	
Wim	Hendrix	 	 	 Voorzitter	/	Coördinatie	Leden	Cie.	
Frank	Kroese	 Penningmeester	 /	 2e	 voorzitter	 /	 Coördinatie	 Financiële	 Cie.	 /	

Kleding	Cie.	
Fred	Wissink	 	 	 Secretaris	/	Informatie	Cie.	/	Webmaster	
	
Nico	Nagtzaam		 	 2e	Secretaris	/	Coördinatie	Informatie	Cie.	
Charles	Geersheuvels	 	 Lid	/	Coördinatie	Muziek	Cie.	/	Kleding	Cie.	
Jan	Geurts	 	 	 Lid	/	Coördinatie	Organisatie	en	Technische		Cie.	
Fer	Janken	 	 	 Lid	/	Organisatie	Cie.	
Erik	Plieger	 	 	 Lid	/	Technische	Cie.	(t/m	30-06-2015)	
Monique	Vinken-Donko	 Lid	/	Gastvrouw	/	Organisatie	Cie.	/	Kleding	Cie.	
	
Correctie	jaarverslag	2014:	
In	 het	 jaarverslag	 was	 Frits	 Dols	 als	 lustrumvierder	 vergeten	 (1ste)	 en	 had	 Sjaak	 Lambrichs	
abusievelijk	15	jaar	toegewezen	gekregen	i.p.v.	de	5	die	hem	werkelijk	toekwamen.	

1.2.2 Najaarsbijeenkomst 
Op	4	november	2015	was	de	Najaarsbijeenkomst	ingepland.	De	drukke	werkzaamheden	t.g.v.	de	
vele	 concerten	 en	 het	 grotendeels	 nieuwe	 repertoire	met	 de	 daarbij	 behorende	 repetitiedruk	
was	 reden	 om	 naar	 een	 andere	 datum	 uit	 te	 kijken.	 Het	 werd	 18	 november	 in	 het	 laatste	
halfuurtje	van	de	repetitie.	
	
Verslag	Najaarsbijeenkomst	(geen	officiële	notulen	opgemaakt):	
De	voorzitter	opent	met	de	mededeling	dat	het	najaarsoverleg	door	de	drukke	programmering	
in	2015	een	beetje	naar	het	einde	van	het	 jaar	verschoven	is,	maar	dat	de	 leden	daardoor	iets	
langer	 de	 tijd	 hebben	 gehad	 om	 punten	 aan	 te	 dragen,	 waarvoor	 uiteindelijk	 het	 overleg	
bedoeld	is.	
	
Hij	 start	met	 het	 zeer	positieve	bericht,	 dat	 Piet	Dorsers	 geopereerd	 is	 en	dat	 de	uitslag	 zeer	
positief	is	uitgevallen	en	dat	Piet	zeer	optimistisch	t.a.v.	het	vervolg	programma.	
Mededelingen	van	het	bestuur:	
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− Frank	en	Monique	kunnen	helaas	niet	aanwezig	zijn	i.v.m.	werkzaamheden.	
− Dit	 is	het	 laatste	 jaar	dat	KNZV-jubilarissen	op	de	kerstviering	 (eind	van	het	 jubileumjaar)	
gehuldigd	zullen	worden,	in	de	toekomst	zal	dit	plaats	vinden	op	de	nieuwjaarsbijeenkomst	
(begin	van	het	jubileumjaar).	

− De	productie	van	het	promofilmpje	van	het	koor	bevindt	zich	in	een	afrondende	fase	en	zal	
bij	 voltooiing	 als	 eerste	 (natuurlijk)	 aan	 onze	 beschermheer	 (Dimitri	 de	 Vreeze)	 getoond	
worden.		

− Het	punt	partijrepetities	staat	voor	2016	weer	hoog	op	de	agenda	en	wordt	indien	enigszins	
mogelijk	weer	hervat.	

− Voor	 4	 dec.	 (Barbara	 concert)	 zullen	 bussen	 worden	 ingezet	 i.v.m.	 de	 te	 verwachten	
parkeerperikelen	in	Kerkrade	bij	de	Rodahal.	

− Lentekriebels	2016	 ligt	 inmiddels	vast	voor	5	mei,	samen	met	RMK’21	en	Harmonie	Sainte	
Cécile	Eijsden.	Er	 zullen	 zeer	waarschijnlijk	nog	 twee	gelijksoortige	uitvoeringen	volgen	 in	
mei,	op	de	locaties	Maastricht	(Vrijthof	theater)	en	Gemmenich.	

	
Vanuit	de	leden:	
Wil	Koumans:	
Stoorde	 zich	 aan	 het	 gedrag	 van	 zangers	 tijdens	 de	 meerkoren-evenementen	 waarbij	 leden	
gedurende	het	optreden	 foto’s	maakte	vanaf	de	bühne.	De	voorzitter	vond	dit	ook	storend	zal	
dit	 aankaarten	 voor	 evt.	 volgende	 	 gelijksoortige	 evenementen.	 Hij	 had	 zelf	 ook	 nog	 een	
opmerking	over	zangers	die	overduidelijk	lieten	blijken	met	een	kauwgumpje	in	gevecht	te	zijn	
tijdens	de	uitvoering.	
	
Frits	Smeets:	
Verlangt	weer	naar	de	tijd	dat	de	koorwerken	rustig	en	grondig	ingestudeerd	konden	worden.	
Door	de	elkaar	 snel	opvolgende	optredens	met	bijna	 telkens	nieuw	repertoire	 is	het	vaak	erg	
hectisch.	Ook	zeker	voor	de	nieuwe	leden	die	zelfs	min	of	meer	bekende	werken	voor	de	eerste	
keer	voor	de	kiezen	krijgen.		
Ook	was	het	de	wens	van	de	leden	om	nog	eens	een	nieuwe	mis	in	te	studeren.	
De	voorzitter	 verwacht	dat	2016	wat	minder	hectisch	wordt	 en	hoopt	met	partijrepetities	 en	
kleinschaliger	denken	dit	euvel	een	beetje	onder	de	knie	te	krijgen.	Beide	punten	zullen	ook	met	
muziek	Cie.	en	dirigent	besproken	worden.	
	
Wim	Nusser:	
Waarom	 kerstconcert	 Heerlen	 met	 RMK’21,	 was	 toch	 gezegd	 dat	 het	 kerstconcert	 een	
DSM•SABIC	aangelegenheid	was?	
De	voorzitter	antwoord	dat	de	samenwerking	op	het	kerstconcert	Heerlen	een	uitvloeisel	is	van	
de	hechte	samenwerking	in	het	jaar	van	de	mijnen	(een	vrienden-geste).	We	staan	in	Geleen	wel	
alleen	op	de	bühne,	maar	moeten	ons	wel	realiseren	dat	we	er	alles	aan	moeten	doen	om	het	
partijevenwicht	in	het	koor	te	handhaven/verbeteren	(ledenwerving).	
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1.3 Representatieve vertegenwoordiging 
1.3.1 recepties / huldigingen / begrafenissen e.d. 
Waar	 mogelijk	 en	 gewenst	 zijn	 namens	 de	 vereniging	 afvaardigingen	 van	 het	 bestuur	 naar	
recepties	 geweest	 van	 enkele	 koorrelaties.	 Er	 zijn	 felicitaties	 gestuurd	 naar	 verenigingen	 en	
instellingen	als	daar	aanleiding	toe	was	n.a.v.	nauwe	contacten		of	meer	zakelijke	relaties.	

1.3.2 Evenementen van algemeen belang 
Er	 is	 in	 2015	 geen	 actieve	 deelname	 geweest	 m.b.t.	 cursussen,	 voorlichtingsprogramma’s	 en	
workshops.	

1.4 KNZV-Limburg 
1.4.1 KNZV-L 
Een	delegatie	van	het	bestuur	was	het	afgelopen	jaar	aanwezig	op	de	Voorjaarsvergadering	van	
KNZV-Limburg,	op	de	Herfstvergadering	hebben	we	ons	afgemeld	n.a.v.	de	extra	koorrepetitie	
op	die	zaterdag.	Tijdens	de	Voorjaar-	en	Herfstvergadering	 is	vooral	de	nadruk	gelegd	op	 	het	
enthousiasmeren	van	“jongere”	mannen	voor	de	koorzang	en	de	samenwerking	tussen	de	koren	
verder	 uit	 te	 breiden.	 Projecten	 zoals	 “Ontdek	 je	 stem”	met	 als	 ambassadeur	Martin	Hurkens	
worden	gezien	als	basis	voor	nieuwe	impulsen	in	het	wervingscircuit.	

1.4.2 Regio Swentibold 
Er	 is	 dit	 jaar	 1	 bijeenkomst	 geweest	 in	 de	 week	 voorafgaand	 aan	 de	 KNZV-L	
Voorjaarsvergadering.	Gezien	het	feit	dat	tijdens	het	Swentibold	overleg	duidelijk	vastgesteld	is	
dat	de	relatie	naar	de	KNZV-L	bijeenkomsten	weinig	tot	nihil	is,	is	besloten	om	deze	koppeling	
los	 te	 laten.	 Tevens	 was	 de	 conclusie	 dat	 de	 toegevoegde	 waarde	 van	 dit	 regio	 overleg	 zich	
beperkt	 tot	 een	 uitwisseling	 van	 feitjes	 m.b.t.	 het	 interne	 koorgebeuren	 en	 dat	 de	
basisdoelstelling	 “meer	 samenwerking”	 niet	 echt	 uit	 de	 verf	 komt.	 Het	 Swentibold	 overleg	 is	
daarom	ingeperkt	(om	elkaar	toch	niet	geheel	uit	het	oog	te	verliezen)	naar	één	sessie	per	jaar,	
telkens	in	het	najaar	van	enig	jaar	en	ad	hoc	bijeenkomsten	naar	behoefte	en/of	noodzaak.	De	
bijeenkomst	 voor	 najaar	 2015	 is,	 door	 gebrek	 aan	 belangstelling	 en	 relevante	 agendapunten,	
doorgeschoven	naar	voorjaar	2016	mits	er	dan	zinvolle	zaken	te	bespreken	zouden	zijn.	
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2 Leden 

2.1 Mutaties 
2.1.1 Nieuwe leden 
Geen	

2.1.2 Opzegging 
Bariton:	 Erik	Plieger	

2.1.3 Overleden 
Herman	Bartelink	
Sjra	Notten 

2.2 Koorsamenstelling 
Op	31	december	2015	had	het	koor	53	zingende	leden.	
Onderverdeeld	naar	de	verschillende	partijen	ziet	het	beeld	er	als	volgt	uit:	
	

Partij	 01-01-2015	 31-12-2015	 leeftijd	 Gem.	leeftijd	

1e	Tenor	 9	(+1	nz)	 9	 71-80	 75,4	

2e	Tenor	 15	 15	 65-78	 72,3	

Bariton	 17	 16	 54-84	 70,8	

Bas	 13	 13	 57-82	 74,1	

Totaal	koor	 55	 53	 	 73,2	

 
Van	de	55	zingende	en	niet-zingende	leden	komen	er	25	uit	de	gemeente	Sittard-Geleen.	

2.3 Jubilarissen 
Dit	jaar	waren	er	drie	KNZV-jubilarissen:		
40	jaar:		 Ger	Janssen.	
50	jaar:		 Bèr	van	Hest,	Wim	Nusser	
	
Volgens	 een	 oud	 gebruik	 worden	 in	 het	 jaarverslag	 ook	 de	 namen	 genoemd	 van	 de	 jubilea	
waarbij	geen	huldiging	plaatsvindt,	de	zogenaamde	“lustrumvierders”:	
5	jaar:	 	 Ger	Janssen,	Gerard	Knoben,	Johan	Wierts,	Fred	Wissink	
10	jaar:		 Charles	Geersheuvels,	Bèr	van	Hest,	Jos	Loonen,	Nico	Nagtzaam,	Pierre	Penris	
15	jaar:		 Hein	Emde,	Rinus	Gruijters,	Fer	Janken,	(Sjra	Notten	†	20-12-2015)	
20	jaar:		 Math	Dols,	Jac	Ramakers	
30	jaar:		 Wiel	Stevens	
55	jaar:		 Fons	Offermans	
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3 Verenigingsactiviteiten 

3.1 Nieuwjaarsviering 
Omschrijving:	 Nieuwjaarstreffen	
Datum	/	tijd:	 07-01-2015	/	19:00	uur	
Locatie:	 Ontmoetingskerk	(Herberg),	Geleen	
Medewerkenden:	 Koorleden	en	partners	
Verslag:	
Nieuwjaarsviering	 nr.	 3	 alweer	 en	 de	 opkomst	 was	 ook	 nu	weer	 zeer	 goed,	 ondanks	 dat	 we	
elkaar	in	de	decembermaand,	vanwege	het	drukke	programma,	bijna	“dagelijks”	hadden		gezien.	
(Nieuwjaars-speech	voorzitter	in	bijlage)	

3.2 Voorjaarsconcert, Heerlen 
Omschrijving:	 Lentekriebels	5	(organisatie	FSI)	
Datum	/	tijd:	 01-05-2015	/	19:30	uur	
Locatie:	 Parkstadtheater	Heerlen	
Medewerkenden:	 Guido’s	Orchestra,	Wendy	Kokkelkoren,	Roy	Verbeek	en	de	

Mannenkoren	DSM�SABIC		en	RMK’21	o.l.v.	Wim	Schepers		
Verslag:	
Andere	 dag	 ander	 tijdstip.	 Was	 tot	 nu	 toe	 een	 zondagmiddag	 in	 mei	 ingeruimd	 voor	 deze	
jaarlijkse	happening,	dit	 jaar	werd	daar,	om	zeer	goede	redenen,	vanaf	geweken.	Het	werd	nu	
vrijdagavond	1	mei,	om	er	een	nog	grotere	happening	van	te	maken.	In	verband	met	het	“Jaar	
van	de	Mijnen”	besloot	Stichting	FSI	met	dit	concert	een	ode	te	brengen,	in	beeld	en	geluid,	aan	
“Onze	 Helden”.	 Samen	 met	 Guido	 Dieteren,	 muzikaal	 leider	 van	 Guido’s	 Orchestra	 voerde	
Lentekriebels	 ons	 terug	 naar	 de	 Mijnen,	 de	 Koempels	 en	 naar	 het	 Limburgse	 Land.	 Zoals	
gebruikelijk	 werd	 dit	 programma	 opgebouwd	 rond	 de	 vaste	 Lentekriebels-kern	 van	 de	
mannenkoren	DSM•SABIC	en	RMK’21.	
Het	 overweldigende	 programma	 werd	 nog	 meer	 luister	 bijgezet	 door	 de	 vaste	 solisten	 van	
Guido’s	Orchestra,	Wendy	Kokkelkoren	en	Roy	Verbeek.	
Het	is	duidelijk	dat	je	als	amateurkoor	alleen	maar	trots	en	blij	kan	zijn	om	in	zo’n	entourage	te	
mogen	optreden	en	deel	uit	te	mogen	maken	van	een	dergelijk	spektakel.	Spektakel	dat	was	het	
ontegenzeggelijk	en	dat	 liet	de	zaal	ook	blijken	ook.	Het	publiek	was	na	het	openingsnummer	
“Glück	auf”	 al	dusdanig	gemotiveerd	dat	de	avond	niet	meer	 stuk	kon.	Het	 ene	na	het	 andere	
muzikale	hoogstandje	rolde	van	de	bühne	de	zaal	 in,	met	als	afsluiting	een	meezingmedley	en	
als	het	op	dat	moment	aan	het	publiek	had	gelegen,	had	het	concert	tot	in	de	kleine	uurtjes	van	
de	 volgende	 dag	 mogen	 duren.	 Kortom	 het	 was	 een	 (en	 daar	 komt	 dat	 woord	 weer)	
“overweldigende”	avond	en	de	fantastische	nummers	zoals	o.a.	“Nessun	Dorma”,	“Here’s	to	the	
Heroes”,	“Rhythm	of	live”,	“Barcelona”	en	het	luchtig	gepresenteerde	“Flight	of	the	bumblebee”	
zullen	nog	tot	lang	na	afloop	in	de	hoofden	van	de	bezoekers	hebben	doorgezoemd.	

3.3 Opluistering mis, Schaesberg 
Omschrijving:	 Mis	t.g.v.	uitvaart	koorlid,	Herman	Bartelink	
Datum	/	tijd:	 12-08-2015	/	11:00	uur	
Locatie:	 H.	H.	Petrus	en	Paulus	kerk,	Landgraaf-Schaesberg	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM�SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers	
Verslag:	
Ook	 bij	 droeve	 gebeurtenissen	 laat	 het	 koor	 zelden	 verstek	 gaan.	 In	 dit	 geval	 was	 echter	 de	
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koorvakantie	net	begonnen	en	was	het	niet	zeker	of	we	voldoende	zangers	konden	mobiliseren	
om	 een	 gepast	 afscheid	 van	 Herman	 te	 kunnen	 ondersteunen.	 Ondanks	 dat	 een	 deel	 van	 de	
zangers	 door	persoonlijke	 situaties	 niet	 aanwezig	 kon	 zijn,	waren	de	partijen	 toch	 voldoende	
vertegenwoordigd	en	gemotiveerd	om	onder	 leiding	van	Wim	Schepers	 een	 zeer	welluidende	
afscheid-mis	te	presenteren.	

3.4 Concert, Heerlen 
Omschrijving:	 Groot	Operaconcert,	“Opera	per	Tutti”	
Datum	/	tijd:	 12-09-2015	/	20:00	uur	
Locatie:	 Parkstadtheater,	Heerlen	
Medewerkenden:	 Opera	National	Timisoara	met	solisten,	Mannenkoren	Venlona,	

DSM•SABIC,	RMK’21	en	St	Lambertus.	Alles	onder	de	artistieke	leiding	
van	Wim	Schepers	

Verslag:	
Opera	per	Tutti,	Opera	voor	iedereen.	Het	was	inderdaad	een	evenement	voor	iedereen,	zowel	
voor	 de	 bezoekers	 als	 de	 zangers	 zelf.	 Het	 gebeurt	 niet	 elke	 dag	 dat	 je	 met	 meer	 dan	 200	
zangers	 op	 de	 bühne	 staat	 en	 dat	 ook	 nog	 met	 een	 gerenommeerd	 professioneel	 orkest	 en	
solisten.	 Het	 concert	werd	 georganiseerd	 door	 de	 Koninklijke	 Zangvereniging	 Venlona	 in	 het	
kader	 van	 hun	 115	 jarig	 bestaan.	 Na	 een	 bezoek	 aan	 Roemenië	wist	 Venlona	 de	 cast	 van	 de	
“Opera	National”	over	te	halen	om	naar	Limburg	te	komen	voor		een	tweetal	megaconcerten.		
Het	 symfonieorkest	 van	 de	 Opera	 National	 Timisoara	 is	 waarachtig	 geen	 onbekende	 in	 de	
muziekwereld.		Het	orkest	trad	al	talloze	malen	op	in	grote	theaters	in	Nederland	en	de	rest	van	
Europa.	 Op	 verschillende	 festivals	waren	 ze	 van	 de	 partij	 in	 landen	 als	 Oostenrijk,	 Spanje	 en		
België.	 Als	 kroon	 op	 hun	 werk	 kreeg	 het	 gezelschap	 in	 september	 2004	 de	 naam	 “Opera	
Nationala	Romana	 Timisoara”.	 De	 meegereisde	 solisten	 waren:	 Nicoleta	 Colceir	 –	
sopraan,	Läcrämioara	 Ruxanda	 –	 mezzosopraan,	 Cristian	 Bäläsescu	 –	 tenor,	 Dan	 Patacä	 –	
bariton	en		Octavian	Vlaicu	–	bas.	
KZV	nodigde	de	3	andere	mannenkoren	uit	om	samen	met	hen	de	operawerken	ten	gehore	te	
brengen.	Het	werd	een	ervaring	die	je	als	amateurzanger	niet	licht	zult	vergeten.	

3.5 Concert, Venlo 
Omschrijving:	 Groot	Operaconcert,	“Opera	per	Tutti”	
Datum	/	tijd:	 13-09-2015	/	15:00	uur	
Locatie:	 Maaslandtheater,	Venlo	
Medewerkenden:	 Opera	National	Timisoara	met	solisten,	Mannenkoren	Venlona,	

DSM•SABIC,	RMK’21	en	St	Lambertus.	Alles	onder	de	artistieke	leiding	
van	Wim	Schepers	

Verslag:	
Dit	concert	was	een	kopie	van	de	uitvoering	op	12	september.	

3.6 Koempelconcert, Geleen 
Omschrijving:	 Concert	voor	oud	mijnwerkers	en	familie	n.a.v.	het	jaar	van	de	mijnen	
Datum	/	tijd:	 23-10-2015	/	20:00	uur	
Locatie:	 Hanenhof,	Geleen	
Medewerkenden:	 Mannenkoren	DSM�SABIC,	RMK’21	en	St	Lambertus	o.l.v.	Wim	Schepers.	

Martin	Hurkens,	Paul	van	Loo,	Ivo	Rosbeek,	Gerald	Wijnen.	
Verslag:	
De doelstelling van het concert was, dat het concert typisch Limburgse herinneringen aan de 
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mijnwerkerstijd van weleer moest oproepen voor oud-koempels, hun familie en 
nabestaanden. Gezien de reacties van de vele bezoekers, hebben we dat gevoel zeer zeker 
gerealiseerd. Het concert was, gezien programma en locatie, zeer toegankelijk en koempel-
gericht. Niet alleen de samenstelling van de medewerkenden, met o.a. Martin Hurkens, Paul 
van Loo en Ivo Rosbeek was bijzonder, maar zeker ook de repertoirekeuze met prachtige 
koorwerken, Limburgse liederen en evergreens, die speciaal voor het jaar van de mijnen van 
Limburgse teksten waren voorzien, zorgde voor een opmerkelijke koempel-sfeer. 
De medewerkende mannenkoren waren, DSM•SABIC (Geleen), RMK’21 (Brunssum) en St 
Lambertus (Kerkrade) onder de leiding van hun aller dirigent Wim Schepers en 
manifesteerden zich als één groot Mannenkoor. 
Het concert in Geleen kreeg nog een speciaal koempeltintje. De toegang van het concert 
was gratis, maar na afloop werd een vrije gave gevraagd voor de restauratie van het 
Verschueren pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster. 
	

3.7 Koempelconcert, Brunssum 
Omschrijving:	 Concert	voor	oud	mijnwerkers	en	familie	n.a.v.	het	jaar	van	de	mijnen	
Datum	/	tijd:	 31-10-2015	/	19:30	uur	
Locatie:	 Brikke	Oave,	Brunssum	
Medewerkenden:	 Mannenkoren	DSM�SABIC,	RMK’21	en	St	Lambertus	o.l.v.	Wim	Schepers.	

Martin	Hurkens,	Paul	van	Loo,	Ivo	Rosbeek,	Gerald	Wijnen.	
Verslag:	
Dit concert was een kopie van het concert op 23 oktober in de Hanenhof, maar dit keer 
georganiseerd door RMK’21. 

3.8 Opluistering mis, Geleen 
Omschrijving:	 Mis	ter	nagedachtenis	van	de	slachtoffers	NAK2	in	1975	(40	jaar)	
Datum	/	tijd:	 07-11-2015	/	19:00	uur	
Locatie:	 St	Laurentiuskerk,	Geleen	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM�SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers	

Orgelbegeleiding:	Arno	Kerkhofs	
Verslag:	

	
DSM organiseert in samenspraak met de nabestaanden al vele jaren de slachtoffers van de 
ramp in 1975. Dit jaar was het voor het laatst dat de nabestaanden een gezamenlijke 
herdenking organiseerden. Er is een nieuw monument opgericht op de begraafplaats 
“Vouershof”, dat individuele nagedachtenis mogelijk maakt. Het koor heeft zijn medeleven 
getoond door de afsluitende mis op te luisteren.  De nabestaanden en andere aanwezigen 
spraken hun dank en waardering uit voor deze mooie muzikale bijdrage. 
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3.9 Barbaraconcert, Kerkrade 
Omschrijving:	 Groot	concert	t.g.v.	het	jaar	van	de	mijnen	
Datum	/	tijd:	 04-12-2015	/	18:45	uur	
Locatie:	 Rodahal,	Kerkrade	
Medewerkenden:	 Mannenkoren	DSM�SABIC,	RMK’21	en	St	Lambertus	o.l.v.	Wim	Schepers	

en	begeleiding	van	Gerald	Wijnen.	Het	Metropole-orkest,	Fenna	
Ograjensek,	Sef	Thissen,	Henk	Steijvers,	Leta	Bell,	Emil	Szarkowicz,	
Brigitte	Heizer,	Jack	Vinders,	Suzan	Seegers,	Frans	Pollux,	Romano	
Diederen,	Beppie	Kraft	en	Gé	Reinders.	

Verslag:	
Op	 initiatief	 van	 een	 aantal	 mensen	 en	 instellingen	 heeft	 de	 Stichting	 Benefiet	 Events	 deze	
Barbaraviering	 georganiseerd,	 omdat	 er	 tijdens	 het	 jaar	 van	 de	mijnen,	 naar	 hun	mening,	 te	
weinig	 werd	 georganiseerd	 voor	 de	 groep	 oud-mijnwerkers.	 Met	 dit	 concert	 werd	 deze	
doelgroep	de	gelegenheid	geboden	om	(in	en	soort	reünie)	nog	eens	 terug	te	kijken,	want	dat	
was	hun	leven.	Voor	duizenden	mensen	(zo’n	1000	in	de	Rodahal	en	de	rest	thuis	aan	de	buis)	
werd	het,	wat	 het	 beloofde	 te	worden,	 een	 fantastisch	muzikaal	 en	historisch	 evenement,	 dat	
volledig	en	live	werd	uitgezonden	op	de	regionale	TV,	L1.	

3.10 Kerstconcert, Heerlen 
Omschrijving:	 Kerstconcert	voor	de	ouderen	
Datum	/	tijd:	 14-12-2015	/	14:30	uur	
Locatie:	 Parkstadtheater,	Heerlen	
Medewerkenden:	 Mannenkoren	DSM�SABIC	en	RMK’21	o.l.v.	Wim	Schepers	en	

begeleiding	van	Gerald	Wijnen.	
Fenna	Ograjensek,	Sef	Thissen	en	Trombonekwartet	4Bones-4Fun.	

Verslag:	
Traditie,	 traditie,	 traditie	 .	 .	 .	 jawel	 het	 was	 weer	 tijd	 voor	 de	 twee,	 jaarlijks	 terugkerende	
kerstconcerten	voor	de	ouderen	 in	het	Parkstadtheater	 te	Heerlen	en	de	Hanenhof	 in	Geleen.	
Twee	 keer	 een	 volle	 zaal	 en	 een	 enthousiast	 en	 tevreden	 publiek.	 Heerlijke	 traditionele	
kerstmuziek,	 in	 een	 ontspannen	 sfeer	 uitgevoerd,	 onder	 de	muzikale	 leiding	 van	 dirigent	 (en	
speaker)	 Wim	 Schepers,	 door	 koor,	 sopraan	 Fenna	 Ograjensek,	 bariton	 Sef	 Thissen,	 Myrthe	
Hendrix	en	Trombonekwartet	4Bones4Fun.	

3.11 Kerstconcert, Geleen 
Omschrijving:	 Kerstconcert	voor	de	ouderen	
Datum	/	tijd:	 16-12-2015	/	14:30	uur	
Locatie:	 Hanenhof,	Geleen	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM�SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers	met	begeleiding	van	

Gerald	Wijnen.	
Fenna	Ograjensek,	Sef	Thissen	en	Trombonekwartet	4Bones-4Fun.	

Verslag:	
Kopie	van	Kerstconcert	Heerlen	14	december.	
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3.12 Opluistering mis, Neerbeek 
Omschrijving:	 Opluisteren	mis	met	aansluitend	kerstviering	koor	
Datum	/	tijd:	 20-12-2015	/	11:30	uur	
Locatie:	 St.	Callistuskerk,	Neerbeek	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM�SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers	met	begeleiding	van	

Gerald	Wijnen.	
Verslag:	
Een	 oude	 en	 goede	 gewoonte	 werd	 ook	 dit	 jaar	 weer	 in	 ere	 gehouden	 om	 in	 de	 regio,	
voorafgaand	aan	onze	kerstviering,	een	mis	op	te	luisteren.	Dit	jaar	was	het	de	locatie	Neerbeek	
waar,	noodgedwongen	maar	tot	tevredenheid	van	de	zangers,	de	mis	grotendeels	zittend	werd	
uitgevoerd.	 Dit	 was	 noodzakelijk	 om	 het	 contact	 tussen	 organist	 Gerald,	 en	 dirigent	 Wim	 te	
waarborgen,	 gezien	 de	 positie	 van	 het	 koor	 tussen	 hen	 beiden.	 Ondanks	 de	 ietwat	 vreemde	
aanblik	 van	 dit	 fenomeen	 werd	 door	 de	 kerkbezoekers	 met	 lof	 gereageerd	 op	 de	 geboden	
muzikale	ondersteuning.	
In	 de	 aansluitende	 kerstviering	 werden	 de	 drie	 KNZV	 jubilarissen,	 Bèr	 van	 Hest	 (50),	 	 Wim	
Nusser	 (50)	 en	 Ger	 Janssen	 (40)	 gehuldigd	 en	 een	 CD	 van	 het	 “Opera	 per	 Tutti”	 project	 als	
presentje	aan	alle	koorleden	uitgereikt.	

3.13 Opluistering mis, Elsloo 
Omschrijving:	 Mis	t.g.v.	uitvaart	koorlid,	Sjra	Notten	
Datum	/	tijd:	 24-12-2015	/	10:30	uur	
Locatie:	 Mariakerk,	Elsloo	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM�SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers	
Verslag:	
Na	een	feestelijk	muzikaal	jaar	kwam	er,	in	het	staartje	van	2015,	toch	nog	een	domper	met	het	
droeve	bericht	dat	ons	koorlid	Sjra	Notten	overleden	was.	
Sjra	was	15	jaar	lang	een	toegewijd	koorlid.	Indien	maar	enigszins	mogelijk	was	hij	aanwezig	op	
repetities	en	uitvoeringen.	Hoewel	al	 enige	 tijd	niet	meer	actief	 zingend,	hebben	we	met	hem	
een	 fijn	 zanger	 en	 gewaardeerd	 koorlid	 verloren.	Wij	 zullen	 hem	met	 respect	 in	 herinnering	
houden.	
Het	koor	had	het	muzikale	jaar	eigenlijk	al	afgesloten	en	vele	zangers	waren	al	bezig	met	-	of	in	
voorbereiding	 op	 hun	 eindejaar-afspraken.	 Het	 siert	 alle	 koorleden	 dat	 we	 met	 zovelen	
aangetreden	stonden	voor	het	afscheid	van	Sjra.	 getuige	ook	de	berichten	van	Fien	Notten	en	
Piet	Dorssers	hieronder.	
Beste	koorvrienden,	
Vanmorgen	zijn	Irene	en	ik	naar	de	begrafenis	mis	van	Sjra	Notten	geweest.	Het	was	prachtig	en	
indrukwekkend.	De	prachtige	koorklank	kwam	in	deze	kerk	zeer	goed	naar	voren.	Het	programma	
zal	voor	velen	verrassend	zijn	geweest,	maar	bij	het	verlaten	van	de	kerk	hoorden	wij	zeer	lovende	
reacties.	Sjra	heeft	dit	prachtige	afscheid	van	zijn	zangersvrienden	zeker	verdiend.	
Piet	Dorsers	
	
Bstuur	en	leden	van	DSM-Sabic	koor,	
Ik	wil	u	allen,	ook	uit	naam	van	de	kinderen	en	kleinkinderen,	bedanken	voor	de	bijdragen	en	het	
opluisteren	 van	 de	 begrafenis	 van	 Sjra.	 Wij	 hadden	 er	 heel	 veel	 steun	 van.	 Wim	 wil	 ik	 extra	
bedanken	voor	de	mooie	aria’s	die	hij	 zong,	dat	heeft	mij	goed	gedaan.	Ook	de	gekozen	 liederen	
waren	goed,	helemaal	in	de	stijl	van	Sjra,	hij	zong	die	vaak	in	zijn	goede	tijd	thuis,	mooier	kon	het	
niet.	De	begeleiding	uit	de	kerk	was	een	mooie	afsluiting	van	Sjra’s	begrafenis.	
Nogmaals	hartelijk	bedankt,	Fien,	kinderen	en	kleinkinderen	  
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4 Overige zaken 
Geen	
	
	
	
	
Goedgekeurd	tijdens	de	Algemene	Jaarvergadering	van	9	maart	2016.	
	
	
	
	
	
	
W.	Hendrix	 	 	 	 F.	Kroese		 	 	 	 F.	Wissink	
Voorzitter																				 	 	 Penningmeester	 	 	 Secretaris	
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5 Bijlage 

5.1 Interne en externe reacties 
5.1.1 Nieuwjaar-speech voorzitter [07-01-2015] 
***/	Nieuwjaar	2015	
Beste	koorfamilie,	
Welkom	 .	 .	 .	 en	 een	 bijzonder	 welkom	 aan	 Fien	 Dobbelsteijn	 en	 aan	 hen	 die	 de	 eerste	 keer	
deelnemen	aan	ons	Nieuwjaarstreffen.	
2014:	 evenals	 in	2013	hebben	we	wederom	afscheid	moeten	nemen	van	3	vrienden,	Ton	Pijpers,	
Jan	Cellissen	en	Thei	Dobbelsteijn.	Op	waardige	wijze	hebben	we	als	koor	afscheid	van	hen	mogen	
nemen.	Dat	zij	moge	ruste	in	vrede.	Hopelijk	heeft	het	Hemelse	koor	van	onze	Thuur	[Kitzen]	een	
ledenstop	ingevoerd.	
Eveneens	werden	we	 geconfronteerd	met	 enige	 ernstig	 zieke	 collega’s	 of	 hun	 partners,	 gelukkig	
zijn	 de	 meeste	 weer	 tussen	 ons.	 Maar	 momenteel	 missen	 we	 nog	 door	 ziekte	 Sjra	 Notten,	 	 zijn	
toestand	 is	 dusdanig	 dat	 hij	 zijn	 hobby	 niet	 meer	 kan	 uitoefenen,	 en	 Thei	 Dols	 momenteel	 in	
revalidatie	na	zijn	hartoperatie.	Beide	wensen	jullie	allen	een	fijne	en	gezellige	avond.	
Het	was	gelukkig	niet	allemaal	kommer	en	kwel	in	2014:	

- Te	beginnen	met	een	nieuwe	beschermheer,	Dimitri	de	Vreeze,		
- Drie	Gouden	jubilarissen,		
- 5	nieuwe	Zangers	en	muzikaal	een	goed	jaar		met	mooie	concerten,		
- Een	mooie	Belgische		koordag,	met	beweging,	zang	en	heerlijk	etentje,	
- De	opluistering	van	de	Barbara	mis	te	Lindenheuvel	was	eveneens	succesvol,	
- De	twee	mooie		kerstconcerten	in	Heerlen	en	Geleen,	waarmede	we	er	weer	in	geslaagd	zijn	

een	kleine	2000	mensen		een	Super	kerstmiddag	te	bezorgen.	
- Afsluiting	van	het	jaar	met	het	opluisteren	van	de	Mis	en	onze	kerstviering	in	Obbicht,	
- Ons	mooie	koorblad	en	de	informatie	via	onze	site.	

2015:	Terug	naar	het	koorblad;	de	redactie	heeft	me	laten	schrikken	“De	gemiddelde	koor	leeftijd	
is	72	 jaar”	 [ik	 roep	overal	67-68].	Hieruit	 kunnen	we	maar	één	 conclusie	 trekken,	willen	we	ons	
niveau	handhaven	is	VERJONGING	een	MUST.	
Een	 andere	 optie	 is	 SAMENWERKING	met	 andere	 koren;	 Gelukkig	 hoeven	 we	 daar	 niet	 lang	 te	
zoeken	want	er	staan	een	aantal	zeer	goede	koren	onder	leiding	van	onze	dirigent,	waarmee,	zoals	
reeds	bewezen,	goed	samen	te	werken	is.	
Voor	de	komende	tijd	staan	er	al	een	paar	op	het	programma	

- Lentekriebels,	1	mei	
- Samen	met	RMK	optreden	in	Brunssum	[datum	nog	plannen]	
- 4	december	Barbara	feest	in	de	Rodahal	met	solisten	en	het	Metropool		orkest;	Dit	alles	in	

het	kader	van	het	jaar	van	de	Mijnen.	

Beste	mensen,	 natuurlijk	 ben	 ik	 trots	 op	het	 koor	 en	 de	 familie	waar	 ik,	met	 erg	 veel	 genoegen,	
leiding	mag	geven	aan	het	bestuur,	waarbij	 ik	meteen	aangeef	dat	we	nog	enige	zaken,	oude	en	
nieuwe,	moeten	aanpakken,	maar	dat	ook	wij	de	beste	voornemens	hebben	om	dit	te	klaren	.	
Beste	 Koorfamilie	 namens	 al	mijn	 bestuurscollega’s	 breng	 ik	 een	woord	 van	Dank	 uit	 aan	 onze	
Dirigent	 voor	de	voortreffelijke	wijze	van	 leiding	geven	aan	ons	koor	en	wens	 ik	 jullie	allen	veel	
zangplezier	in	een	voorspoedig	maar	vooral	gezond	2015.	

*	*	*	
ZANGER	van	het	 Jaar:	Met	de	kerstviering	heb	 ik	al	vele	vrijwilligers	 	mogen	bedanken	voor	hun	
belangeloze	inzet	voor	het	koor	vandaag	wil	ik	de	zanger	van	het	jaar	Dank	zeggen.	
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Wie	zal	het	zijn?	
Er	was	 iemand	 die	 zich	 spontaan	 opwierp	 als	 begeleider	 van	 Sjra	Notten,	 naar	 de	 repetities	 en	
uitvoeringen,	tot	het	moment	dat	het	voor	 	Sjra	niet	meer	op	te	brengen	was.	Ook	was	er	nog	de	
tijd	om	een	nieuw	lid	aan	te	brengen.	Huub	Bekkers!	
Tenslotte	een	algemeen	en	welgemeend	“dankjewel”		aan	Tiny		Hünen	voor	het	sponseren	en	
bereiden	[al	voor	het	3e	jaar]	van	de	Nieuwjaars	wafels.	
Wim	Hendrix,	voorzitter/***	

5.1.2 Welkom-speech voorzitter Algemene Jaarvergadering [25-02-2015] 
***/AJV	2015	
BESTE	MENSEN,	
Welkom	op	de	64	jaarvergadering	van	het	mannenkoor	DSM•SABIC.	
Een	 bijzonder	woord	 van	welkom	 aan	 de	 herstelde	 Thei	 Dols	 en	 aan	 de	 heren	 Bongers-	 Jacobs-	
Schoonbrood-	en	Welzen	die	vandaag	de	eerste	keer	onze	jaarvergadering	bijwonen.	
Tijdens	onze	Nieuwjaar	bijeenkomst	is	het	jaar	2014	met	alle	Ups	en	Downs	de	revue	gepasseerd	
hier	 in	 werden	 onze	 overleden	 zangers	 nog	 eens	 duidelijk	 gememoreerd,	 ook	 onze	 gouden	
jubilarissen	kwamen	nog	eens	aan	de	orde	en	werden	nogmaals	op	applaus	getrakteerd.	
Aan	het	einde	van	deze	zeer	geslaagde	avond	fluisterde	mij	een	van	de	leden	in	het	oor	dat	we	de	
gouden	jubilarissen	tekort	hadden	gedaan,	ze	hadden	n.l.	geen	koor	oorkonde	ontvangen.	
Mijn	antwoord	Foutje!	Mer	ut	ku	mp	good.	
Natuurlijk	 hebben	 we	 als	 bestuur	 actie	 ondernomen	 en	 willen	 we	 deze	 nu	 met	 excuses	 aan	 de	
jubilarissen	Piet	Dorssers,	Fritske	Smeets	door	ons	vrouwelijk	bestuurslid	Monique	uitreiken.	
De,	door	ziekte,	afwezige	Pierre	Storcken	zal	de	oorkonde	na	herstel	eveneens	ontvangen.	
Met	deze	uitreiking	en	een	woord	van	dank	aan	 jullie	allen	voor	de	 inzet	getoond	 in	dit	voorbije	
jaar	wil	ik	het	jaar	2014	afsluiten.	
Beste	mensen,	
Plannen	maken	en	uitvoeren	is	mijn	Kop	boven	het	jaar	2015	
Wij	zijn	al	weer	twee	maanden	onderweg	in	2015	zo’n	eerste	periode	in	een	Nieuwjaar	is	voor	ons	
als	bestuur	een	periode	waarin	zaken	zoals	 	het	muzikale	en	organisatorische	even	goed	op	een	
rijtje	gezet	worden.	
Het	is	ook	de	tijd	om	nieuwe	plannen	en	ideeën	te	bespreken	en	mogelijkheden	te	onderzoeken	om	
zo	te	komen	tot	een	plan	van	aanpak.	
Het	bestuur	is	hiermede	druk	doende	ongetwijfeld	komen	jullie	de	navolgende	onderwerpen	in	het	
koorjaar	2015	tegen,	Concertuitvoeringen	-	Koorscholing/partij	repetities	-	Repetitor-		verzorging	
van	 onze	 kleding	 –	 Samenwerking	met	 ander	 koren	 –	 Uitbreiding	 van	 ons	 vrienden	 bestand	 en	
natuurlijk	onze	verjongings	actie	samen	met	Martin	Hurkens,	en	de	voorbereiding	van	ons	lustrum	
feest	in	2016.	
Beste	Mensen	het	jaar	2015	is	zowel	muzikaal	als	bestuurlijk	een	druk	en	zwaar	jaar	maar	ik	ben	
ervan	overtuigd	dat	met	inzet	van	ons	allen	en	de	steun	van	onze	beschermheer	het	zal	lukken	om	
ons	koor	een	koor	te	laten	blijven,	waar	wij	zelf	en	onze	naamgevers	trots	op	mogen	zijn.	
Namens	het	bestuur	wens	ik	U	allen	een	fijne	vergadering	toe	en	gaan	we	over	naar	Agenda	punt	2	
/*	*	*	
	
	  



	 	 	

Mannenkoor	DSM�SABIC	 Jaarverslag	2015	

JVS 2015.docx pagina 18 van 22	

5.1.3 Reactie van bezoekers 
***/Kerstconcert	
	
Geachte	bestuur,	
Vanmiddag	mochten	de	gasten	en	vrijwilligers	van	de	Zonnebloem	afdeling	Spaubeek	genieten	
van	een	prachtig	Kerstconcert	van	het	Sabic	koor	met	solisten.	
Wij	hebben	allemaal	genoten.	
Hiervoor	willen	wij	u	allen	hartelijk	danken.	
Tevens	willen	wij	u	sfeervolle	kerstdagen	en	een	gezond	en	voorspoedig	nieuwjaar	toewensen.	
	
De	Zonnebloem,	afdeling	Spaubeek	
Pauline	Lienaerts-Pisters,	voorzitter.	
	
/***	
	

5.1.4 Afsluiting van het jaar door de voorzitter [20-12-2015] 
***/Kerstviering	2015	
	
Effe	sjtil	staon	
Ut	jaor	is	noew	bienao	gedaon,	
Dus	tied	om	effe	sjtil	te	staon.	
Veer	sloete	aaf	mit	dènger	die	vergingen,	
en	blieve	achter	mit	ein	stel	herinneringen.	
De	sjoonste	die	veer	achter	laote,	
hóbbe	veer	in	oos	hart	geslaote.	
Laot	noew	de	dènger	mer	komme	wiej	ze	zeen,	
ze	zullen	ech	niet	vaol	angesj	zeen.	
Want	wie	me	nog	altied	zaet,	
nemes		wet	waat	ut	nuijt	jaor	in	petto	haet.	
Maak	in	ut	nuijt	jaor	alles	zo	gout	es	ut	effe	geit.,	
want	ech	ein	tweede	laeve	krigste	neit.	
Mit	dees	gedachte,	wunsch	ich	uch	names	’t	bestuur	
schaon	KRISDAAG	en	ein	Gezondj	2016.	
	
/*	*	*	
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5.2 Overzicht uitgevoerde werken 
5.2.1 Lentekriebels, Heerlen  [01-05-2015] 
FSI	voorjaarsconcert.	
288	 Glück	auf	 	 	 	 -	Bew.	Giel	Ruijters	
456	 Here’s	to	the	Heroes	 	 	 -	John	Barry,	arr.	H.J.	Huisjes	
454	 Battle	Hymn	of	the	Republic	 	 -	Arr.	P.J.	Wilhousky,	bew.	A.	Moritz-ten	Brink	
455	 Ameno		 	 	 	 -	ERA	-	Dieteren,	arr.	Kropivsek	
453	 The	Rhithm	of	Life	 	 	 -	Cy	Coleman,	arr.	Richard	Barnes	
465	 Amigos	Para	Siempre	 	 	 -		
	

5.2.2 Opluisteren uitvaart mis, Schaesberg [12-08-2015] 
Overlijden	Herman	Bartelink.	
316	 Vaânachnu	 	 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
445		 Gospodi	 		 	 	 -	Traditional	
360	 Alliluia		 	 	 	 -	Arr.	Pierre	Willems	
285	 Signore	delle	Cime	 	 	 -	G.	De	Marzi	
316	 Yimloch	 	 	 	 -	Traditional	Jiddisch	 	
183	 Otsje	Nasj	 	 	 	 -	Traditional	
338a	 Mno	gaya	Ljeta		 	 	 -	D.	Bortnianski	
316		 Kodosh		 		 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
327		 Slava	vysnich	bogu	 	 	 -	A.	Kosolapov	
	

5.2.3 Concert, Heerlen [12-09-2015] 
Opera	per	Tutti	-	Jubileumconcert	Venlona.	
464	 Coro	di	leviti	 	 	 	 -	G.Verdi	
460	 Spirto	del	nume	 	 	 -	G.Verdi	
462	 Posa	in	pace	 	 	 	 -	G.Verdi	
457	 Signori	oggi	d’Ulrica	 	 	 -	G.Verdi	
458	 Ferrando	en	coro	 	 	 -	G.Verdi	
463	 Coro	d’introduzione,	Orco	dadi	 -	G.Verdi	
385	 Miserere	 	 	 	 -	G.Verdi	
308	 Di	quella	pira,	Alarmi	–	alarmi	 	 -	G.Verdi	
171	 	La	vergine	degli	angrli		 	 -	G.Verdi	
459	 Choeur	des	cowboys	 	 	 -	G.F.	de	Pauw	
168	 Coro	Zitti	–	zitti	 	 	 -	G.Verdi	
167	 Coro	Scorrendo	uniti	 	 	 -	G.Verdi	
461	 Choeur	des	soldats	 	 	 -	G.	Bizet	
381	 Coro	en	soli,	Libiamo	 	 	 -	G.Verdi	
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5.2.4 Concert, Venlo [13-09-2015] 
Opera	per	Tutti	-	Jubileumconcert	Venlona.	
464	 Coro	di	leviti	 	 	 	 -	G.Verdi	
460	 Spirto	del	nume	 	 	 -	G.Verdi	
462	 Posa	in	pace	 	 	 	 -	G.Verdi	
457	 Signori	oggi	d’Ulrica	 	 	 -	G.Verdi	
458	 Ferrando	en	coro	 	 	 -	G.Verdi	
463	 Coro	d’introduzione,	Orco	dadi	 -	G.Verdi	
385	 Miserere	 	 	 	 -	G.Verdi	
308	 Di	quella	pira,	Alarmi	–	alarmi	 	 -	G.Verdi	
171	 	La	vergine	degli	angrli		 	 -	G.Verdi	
459	 Choeur	des	cowboys	 	 	 -	G.F.	de	Pauw	
168	 Coro	Zitti	–	zitti	 	 	 -	G.Verdi	
167	 Coro	Scorrendo	uniti	 	 	 -	G.Verdi	
461	 Choeur	des	soldats	 	 	 -	G.	Bizet	
381	 Coro	en	soli,	Libiamo	 	 	 -	G.Verdi	
	

5.2.5 Concert, Geleen [23-10-2015] 
Koempelconcert.	
288	 Glück	auf	 	 	 -	Bew.	Giel	Ruijters	
403	 Cantilena	 	 	 -	K.Jenkins	 	
470	 Benedictus	 	 	 -	K.Jenkins	
478	 Joar	va	de	koele	 	 -	J.Barry/tekst	P.Bemelmans	
473	 Ich	gruijde	op	 	 	 -	R.Emerson/tekst	P.Bemelmans	
453	 The	rhythm	of	life	 	 -	arrangement	R.Barnes	
480	 Wo	mien	mooder	…	 	 -	arrangement	P.van	Loo	
479	 Nog	noets	zo	donker	 	 -	arrangement	P.van	Loo	
474	 Helde	va	der	Koal	 	 -	N.Smith	
472	 Mien	moddersjproak	 	 -	G.Anton/tekst/P.Bemelmans	
	

5.2.6 Concert, Brunssum [31-10-2015] 
Koempelconcert.	
288	 Glück	auf	 	 	 -	Bew.	Giel	Ruijters	
403	 Cantilena	 	 	 -	K.Jenkins	 	
470	 Benedictus	 	 	 -	K.Jenkins	
478	 Joar	va	de	koele	 	 -	J.Barry/tekst	P.Bemelmans	
473	 Ich	gruijde	op	 	 	 -	R.Emerson/tekst	P.Bemelmans	
453	 The	rhythm	of	life	 	 -	arrangement	R.Barnes	
480	 Wo	mien	mooder	…	 	 -	arrangement	P.van	Loo	
479	 Nog	noets	zo	donker	 	 -	arrangement	P.van	Loo	
474	 Helde	va	der	Koal	 	 -	N.Smith	
472	 Mien	moddersjproak	 	 -	G.Anton/tekst/P.Bemelmans	
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5.2.7 Opluistering mis, Geleen [07-11-2015] 
40	jr	Herdenking	Slachtoffers	ongeluk	NAK-2.	
338a	 Mno	gaya	Ljeta		 	 	 -	D.	Bortnianski	
271	 Kyrië	Messe	H.	Leodegar		 	 -	J.B.	Hilber	
271		 Gloria	Messe	H.	Leodegar		 	 -	J.B.	Hilber	
360		 Alliluia			 	 	 	 -	Arr.	Pierre	Willems	
316		 Vaânachnu	(Optie)	 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
411		 The	mansions	of	the	Lord		 	 -	N.	Glenie-Smith	
271		 Sanctus	Messe	H.	Leodegar		 	 -	J.B.	Hilber	
183		 Otsje	Nasj		 	 	 	 -	Traditional	Russisch	
316		 Kodosh		 	 	 	 -	G.	Fischer	
473		 Ich	gruijde	op		 	 	 	 -	R.	Emerson/	tekst	P.	Bemelmans	
327		 Slava	vysnich	bogu		 	 	 -	A.	Kosolapov 
	

5.2.8 Kerstconcert, Heerlen [14-12-2015] 
417	 Gloria	in	Cielo	 	 	 	 -	Traditional	
446	 Entre	le	boeuf	et	l’ane	gris	 	 -	bew.	G.	v.d.	Horst	
451	 Les	choeurs	angeliques	 	 -	Rien	Rats	
		30	 Cantique	de	Noël	 	 	 -	A.	Adam	
429	 Nenina	gesu	 	 	 	 -	arr.	L.	Pigarelliu	
417	 Santa	Notte	 	 	 	 -	arr.	Camilio	
386	 Süsser	die	Glocken	nie	klingen		 	
448	 Maria	se	zvigne	 	 	 -	arr.	W.	Schepers	
449	 Suliko	 	 	 	 	 -	Traditional	
443	 You	raise	me	up	 	 	 -	arr.	Roger	Emerson	
442	 Lean	on	me	 	 	 	 -	arr.	Mark	Hayes	
444	 This	little	light	of	mine		 	 -	arr.	E.	van	Motman	
441	 Oh	happy	day	 	 	 	 -	arr.	D.	Williamson	
426	 Still	a	Bach	Christmas	 	 	 -	JS	Bach	
452	 Joy	to	the	World	 	 	 -	Mariah	Carey	
		65	 Stille	Nacht,	heilige	Nacht	 	 -	Fr.	Gruber	
	

5.2.9 Kerstconcert, Geleen [16-12-2015] 
417	 Gloria	in	Cielo	 	 	 	 -	Traditional	
446	 Entre	le	boeuf	et	l’ane	gris	 	 -	bew.	G.	v.d.	Horst	
451	 Les	choeurs	angeliques	 	 -	Rien	Rats	
		30	 Cantique	de	Noël	 	 	 -	A.	Adam	
429	 Nenina	gesu	 	 	 	 -	arr.	L.	Pigarelliu	
417	 Santa	Notte	 	 	 	 -	arr.	Camilio	
386	 Süsser	die	Glocken	nie	klingen		 	
448	 Maria	se	zvigne	 	 	 -	arr.	W.	Schepers	



	 	 	

Mannenkoor	DSM�SABIC	 Jaarverslag	2015	

JVS 2015.docx pagina 22 van 22	

449	 Suliko	 	 	 	 	 -	Traditional	
443	 You	raise	me	up	 	 	 -	arr.	Roger	Emerson	
442	 Lean	on	me	 	 	 	 -	arr.	Mark	Hayes	
444	 This	little	light	of	mine		 	 -	arr.	E.	van	Motman	
441	 Oh	happy	day	 	 	 	 -	arr.	D.	Williamson	
426	 Still	a	Bach	Christmas	 	 	 -	JS	Bach	
452	 Joy	to	the	World	 	 	 -	Mariah	Carey	
		65	 Stille	Nacht,	heilige	Nacht	 	 -	Fr.	Gruber	
	

5.2.10 Opluisteren H. mis, Neerbeek [20-12-2015] 
Mis	met	aansluitend	de	kerstviering	koor.	
432		 Lambscapes	 	 	 	 -	E.L.	Barnes	
271		 Kyrië	Messe	H.	Leodegar		 	 -	J.B.	Hilber	
271		 Gloria	Messe	H.	Leodegar		 	 -	J.B.	Hilber	
386	 Süsser	die	Glocken	niet	klingen		 -	Volksweise	
360	 Alliluia		 	 	 	 -	Trad.	Slavisch	
304	 Freu	dich	Erd	und	sternenzeit	 	 -	J.	Van	Beekum	 	
271		 Sanctus	Messe	H.	Leodegar		 	 -	J.B.	Hilber	
183	 Otsje	Nasj	 	 	 	 -	Trad.	Russisch	
271		 Agnus	Dei	Messe	H.	Leodegar		 	 -	J.B.	Hilber	 	
407	 Maria	durch	ein	Dornwald	ging	 -	16e	Eeuws	
281	 O,	du	fröhliche	 	 	 	 -	Asola	
426	 Still	a	Bach	Christmas	 	 	 -	J.S.	Bach	
	

5.2.11 Opluisteren uitvaart mis, Elsloo [24-12-2015] 
Overlijden	Sjra	Notten.	
316	 Vaânachnu	 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
445		 Gospodi	 		 	 -	Traditional	
360	 Alliluia		 	 	 -	Arr.	Pierre	Willems	
285	 Signore	delle	Cime	 	 -	G.	De	Marzi	
316	 Yimloch	 	 	 -	Traditional	Jiddisch	 	
183	 Otsje	Nasj	 	 	 -	Traditional	
338a	 Mno	gaya	Ljeta		 	 -	D.	Bortnianski	
316		 Kodosh		 		 	 -	Traditional	Jiddisch	
327		 Slava	vysnich	bogu	 	 -	A.	Kosolapov	
	
	
	
	


