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Inleiding	
In	 vergelijking	 met	 het	 gespannen	 begin	 van	 2015	 was	 de	 start	 2016	 bijna	 het	 tegenover	
gestelde	en	een	soort	relaxt	op	gang	komen.	Een	zeer	druk	jaar	was	met	succes	en	voldoening	
afgesloten	 en	 iedereen	 keek	 uit	 naar	 de	 nieuwe	 activiteiten	 die	 in	 ons	 lustrumjaar	 (65jarig	
bestaan)	 op	 ons	 af	 zouden	 komen.	 De	 voorzitter	 voorspelde	 al	 een	 iets	meer	 ontspannen	 en	
kleinschaliger	 koorjaar	 2016	 in	 zijn	 nieuwjaarsrede	 (speech	 in	 bijlage).	 De	 start	 was	
traditioneel	in	de	Ontmoetingskerk	op	6	januari	om	19:30	uur,	echter	met	dit	jaar	voor	het	eerst	
een	 nieuw	 element,	 n.l.	 de	 huldiging	 van	 een	 KNZV	 jubilaris.	 Het	 was	 Johan	 Wierts,	 die	 als	
eerste,	in	de	nieuwe	opzet,	zijn	oorkonde	en	speldje	in	ontvangst	mocht	nemen	uit	handen	van	
dhr.	Joos	Truijen	(vertegenwoordiger	en	voorzitter	van	KNZV-L)	voor	zijn	25-jarig	lidmaatschap	
van	 het	 KNZV.	 Er	was	 nog	 een	 primeur	 in	 de	 vorm	 van	 een	 koor-promotiefilmpje,	 dat	moest	
gaan	bijdragen	in	de	voorgenomen	actieve	ledenwerfcampagne	in	2016.	Nadat	het	enkele	dagen	
tevoren	officieel	was	gepresenteerd	aan	onze	beschermheer,	werd	het	hier	voor	het	eerst	aan	de	
leden	van	het	koor	getoond.	Zo,	de	kop	was	eraf	en	dus	op	naar	de	eerste	repetities	die	 in	het	
teken	zouden	staan	van	de	jaarlijkse	Lentekriebels.	
Wat	gepland	was	als	een	fantastisch	jaar,	met	alleen	maar	hoogtepunten	en	vrolijke	noten,	werd	
helaas	ook	een	jaar	waarin	diepe	dalen	in	de	persoonlijke	omgeving	opdoemden.	Het	was	nog	zo	
mooi	 begonnen	met	 “Lentekriebels	 6”	 in	 samenwerking	met	 RMK’21-Brunssum	 en	Harmonie	
Sainte	 Cécile-Eijsden.	 Kort	 daarna	 kwam	 echter	 het	 slechte	 nieuws	 dat	 Frieda,	 de	 vrouw	 van	
onze	 dirigent	 Wim	 Schepers,	 ernstig	 ziek	 was.	 Deze	 ziekte	 heeft	 op	 korte	 termijn	 tot	 het	
overlijden	 van	 Frieda	 geleid.	 Het	 koor	 had	 zich	 voorbereid	 op	 aanpassingen	 in	 de	
programmering	ten	gevolge	van	deze	gebeurtenis,	maar	geheel	naar	de	uitdrukkelijke	wens	van	
Frieda	 (“jullie	 moeten	 door”)	 en	 door	 de	 bewonderenswaardige	 opstelling	 en	 inzet	 van	 de	
dirigent	kon	toch	het	volledige	voorgenomen	jaarprogramma	afgewerkt	worden.	Eerst	nog	het	
Jubileumconcert	“Trans	Music	Express”	in	Wittem,	tussendoor	was	het	koor	uitgenodigd	(op	za.	
3	dec.)	om	een	tweetal	verrassingsoptredens	te	geven	op	de	familiedag	t.g.v.	de	opening	van	de	
“Brightlands	 Centercourt”	 op	 de	 Chemelot	 Campus	 in	 Geleen	 en	 als	 slotapotheose	 de	 twee	
traditionele	kerstconcerten	in	Geleen	en	Heerlen.	Eind	2015	was	er	al	het	idee	ontstaan	dat	de	
jubileum-kerstconcerten	 een	 extra	 “Limburgs”	 tintje	 moesten	 hebben.	 Het	 was	 dan	 ook	
fantastisch	 dat,	 mede	 door	 de	 steun	 van	 het	 FSI,	 Suzan	 Seegers	 gestrikt	 kon	 worden	 voor	
medewerking	 aan	 deze	 afsluiting	 van	 het	 jaar.	 Ook	 dit	 jaar	 werd	 de	 koorinbreng	 voor	 de	
kerstconcerten	weer	ingevuld	in	nauwe	samenwerking	met	mannenkoor	RMK’21	uit	Brunssum.	
Al	met	 al,	 zoals	 de	 traditie	 deed	 verwachten,	 een	 heel	mooie	 afsluiting	 van	 het	muzikale	 jaar	
onder	leiding	van	onze	dirigent	Wim	Schepers	en	met	muzikale	ondersteuning	van	onze	pianist	
Gerald	Wijnen.	
Een	 positief	 element	 dit	 jaar	 was	 ook	 de	 eerste	 poging	 om	 actief	 zingende	 leden	 te	 werven.		
Hoewel	 de	 adspirant	 zangers	 niet	 stonden	 te	 dringen	 bij	 de	 ingang	 van	 't	 Volkhoes	 was	 de	
ochtend-workshop	 (proefrepetitie),	 op	 zaterdag	28	mei,	 toch	 zeer	 geslaagd	 te	 noemen.	Het	 is	
niet	altijd	de	kwantiteit	die	de	doorslag	geeft	maar	ook	de	kwaliteit	en	het	enthousiasme.	In	een	
ontspannen	en	ongedwongen	 sfeer	konden	de	geïnteresseerden	 (7	mannen)	aan	de	hand	van	
Martin	Hurkens	en	Wim	Schepers	kennis	maken	met	de	mannenkoorzang.	
Ook	al	was	het	niet	allemaal	positief;	met	het	stijgen	der	jaren	van	de	leden	komen	ook	hier	en	
daar	de	medische	ongemakken	van	de	zangers	om	de	hoek	kijken	en	deze	leiden	dan,	zo	nu	en	
dan,	 tot	 korte	 periodes	 waarbij	 men	 een	 paar	 repetities	 moet	 missen.	 Het	 was	 toch	 een	
lustrumjaar	waar,	al	met	al,	met	voldoening	op	teruggekeken	kan	worden.		
Aan	elk	 jaar	komt	een	einde,	dus	ook	aan	dit	 jubileumjaar,	 “65	 jaar	Mannenkoor	DSM•SABIC”.	
En	 natuurlijk	 hoort	 bij	 een	 jubileumjaar	 een	 speciaal	 feestelijk	 slot	 en	 dat	 werd	 de	 leden	
geboden	door	een	gezamenlijk	dinertje,	na	afloop	van	het	concert	te	Heerlen,	bij	“de	Valk”	waar	
de	hele	koorfamilie,	inclusief	weduwen	van	vroegere	zangers,	bijeen	was.	
De	uiteindelijke	 conclusie	 is	 dat	 koorfamilie	weer	de	neuzen	 richting	2017	kan	 zetten	 en	dus	
gaan	we	met	mooie	muzikale	voornemens	over	de	drempel. 
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1 Bestuursactiviteiten 

1.1 Bestuursvergaderingen 
In	het	afgelopen	verenigingsjaar	werden	11	formele	bestuursvergaderingen	gehouden,	waarvan	
10	 op	 het	 hoofdkantoor	 van	 DSM	 te	 Sittard	 en	 1	 in	 ’t	 Volkshoes	 te	 Geleen.	 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.	Het	totaal	der	activiteiten	was	dit	jaar	natuurlijk	gericht	op	het	65jarig	bestaan	
van	het	koor.	

1.2 Algemene ledenvergadering 
1.2.1 Jaarvergadering 
Op	9	maart	2016	werd	in	't	Volkshoes	van	Lindenheuvel	de	65-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	/	vice	voorzitter	/	Coördinatie	Financiële	Cie.	/	

Kleding	Cie.	
Fred	Wissink	 	 	 Secretaris	/	Informatie	Cie.	/	Webmaster	
	
Nico	Nagtzaam		 	 2e	Secretaris	/	Coördinatie	Informatie	Cie.	
Charles	Geersheuvels	 	 (Lidmaatschap	beëindigd	ter	vergadering)	
Jan	Geurts	 	 	 Lid	/	Coördinatie	Organisatie	en	Technische		Cie.	
Fer	Janken	 	 	 Lid	/	Organisatie	Cie.	
Monique	Vinken-Donko	 Lid	/	Gastvrouw	/	Organisatie	Cie.	/	Kleding	Cie.	
	

1.2.2 Najaarsbijeenkomst 
De	Najaarsbijeenkomst	was	op	19	oktober	2016	ingepland.	De	omstandigheden	maakten	dat	de	
repetitiedruk	reden	was	om,	in	overleg	met	de	leden,	dit	 jaar	af	te	zien	van	het	najaarsoverleg	
op	één	vaste	datum.	De	leden	werd	verzocht	om	hun	inbreng	(vragen/opmerkingen)	kenbaar	te	
maken	en	het	bestuur	deed	de	toezegging	om	hier	op	in	te	gaan	tijdens	de	volgende	repetities. 

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 
In	2016	was	er	geen	actieve	deelname	m.b.t.	 externe	cursussen,	 voorlichtingsprogramma’s	en	
workshops.	
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1.4 KNZV-Limburg 
1.4.1 KNZV-L 
Een	 delegatie	 van	 het	 bestuur	 was	 in	 2016	 aanwezig	 op	 de	 Voorjaarsvergadering	 en	 op	 de	
Herfstvergadering	 van	 KNZV-Limburg.	 Tijdens	 de	 Voorjaars-	 en	 Herfstvergadering	 is	 bij	
herhaling	 weer	 de	 nadruk	 gelegd	 op	 het	 enthousiasmeren	 van	 “jongere”	 mannen	 voor	 de	
koorzang	en	de	samenwerking	tussen	de	koren	verder	uit	te	breiden.	

1.4.2 Regio Swentibold 
Er	is	dit	jaar	geen	bijeenkomst	geweest.	De	conclusie	is	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	tot	ad	hoc	bijeenkomsten	naar	behoefte	en/of	noodzaak.	Wel	is	er	een	nieuw	
activiteit	 in	 het	 leven	 geroepen	 in	 de	 vorm	 van	 een	 Swentibold	 FaceBook	 pagina,	waarop	 de	
aangesloten	koren	hun	weetjes	kunnen	communiceren/publiceren.	
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2 Leden 

2.1 Mutaties 
2.1.1 Nieuwe leden 
Dieter	Hoffmann	
Paul	Meens	
John	Schouten	

2.1.2 Opzegging 
Stefan	Reumkens	

2.1.3 Overleden 
Geen 

2.2 Koorsamenstelling 
Op	31	december	2016	had	het	koor	55	zingende	leden.	
Onderverdeeld	naar	de	verschillende	partijen	ziet	het	beeld	er	als	volgt	uit:	
	

Partij	 01-01-2016	 31-12-2016	 leeftijd	 Gem.	leeftijd	

1e	Tenor	 9	 12	 61-81	 74,7	

2e	Tenor	 15	 15	 66-80	 78,1	

Bariton	 16	 15	 55-85	 70,6	

Bas	 13	 13	 58-83	 75,1	

Totaal	koor	 53	 55	 	 74,6	

 
Van	de	57	zingende	en	niet-zingende	leden	komen	er	25	uit	de	gemeente	Sittard-Geleen.	

2.3 Jubilarissen 
Dit	jaar	was	er	één	KNZV-jubilaris:	Johan	Wierts	(25	jaar)	
	
Zoals	 te	 doen	 gebruikelijk,	 worden	 in	 het	 jaarverslag	 ook	 de	 namen	 genoemd	 van	 de	 jubilea	
waarbij	geen	huldiging	plaatsvindt,	de	zogenaamde	“lustrumvierders”,	in	2016	waren	dat:	
5	jaar:	 	 Wil	Koumans	
10	jaar:		 Lou	Dupuits	
30	jaar:		 Joost	Hillemans,	Wim	Nusser	
45	jaar:		 Toon	van	Houten	
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3 Verenigingsactiviteiten 

3.1 Nieuwjaarsviering 
Omschrijving:	 Nieuwjaarstreffen	
Datum	/	tijd:	 06-01-2016	/	19:30	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	6	(organisatie	FSI)	
Datum	/	tijd:	 05-05-2016	/	19:30	uur	
Locatie:	 Parkstadtheater	Heerlen	
Medewerkenden:	 Koninklijke	Harmonie	Sainte	Cécile	Eijsden,	The	Group	en	de	

Mannenkoren	DSM�SABIC		en	RMK’21	o.l.v.	Wim	Schepers		
Verslag:	
Ze	zijn	er	gewoon	ineens,	zonder	vooraankondiging,	zonder	belletje	of	mailtje	vooraf	en	ook	niet	
bij	iedereen	gelijktijdig.	Het	zit	gewoon	in	de	natuur	van	de	aardbewoners	in	gebieden	met	sterk	
verschillende	jaargetijden,	de	lentekriebels.	Echter	voor	een	bepaald	soort	lentekriebels	ligt	het	
wél	 vast	 en	 worden	 ze	 reeds	 lange	 tijd	 vooruit	 gepland	 en	 in	 de	 steigers	 gezet.	 Het	 zijn	 de	
jaarlijks	 terugkerende	muzikale	FSI-lentekriebels	 en	daarvan	 ligt	datum,	plaats	 van	handeling	
en	zelfs	uur	van	aanvang	 reeds	ver	van	 tevoren	vast.	 In	2016	was	het	5	mei,	Parkstadtheater	
19:30u.	 Voor	 dit	 jaar	 werd	 gekozen	 voor	 een	 uitbundige	 programmering	 met	 een	 sterk	
nostalgisch	 karakter.	 In	 een	 combinatie	 van	 Harmonieorkest,	 mannenkoor,	 sopraan	 en	
(hard)rockgroep	 werd	 over	 het	 publiek	 een	 overweldigende	 stroom	 van	 muzikaal	 geweld	
uitgestort,	 dat	 zowel	 emotioneel	 als	 fysiek	 in	 alle	 lichaamsdelen	 te	 voelen	 was.	 Het	 koor	
ondervindt	een	zekere	trots	om	hier		deel	van	uit	te	mogen	maken.	
Voor	 de	 pauze	 stonden	Harmonie	 Sainte	 Cécile	 (Eijsden;	 o.l.v.	 Jan	 Cober),	 traditiegetrouw	 de	
gezamenlijke	 mannenkoren	 DSM•SABIC	 (Geleen)	 en	 RMK’21	 (Brunssum)	 (beide	 o.l.v.	 Wim	
Schepers)	 en	 de	 sopraan	 Kim	 Savelsbergh	 op	 de	 bühne.	 Zij	 presenteerden	 een	 bonte	
aaneenschakeling	van	muzikale	hoogstandjes	met	koorwerken	uit	de	cyclus	“this	land	of	ours”	
van	Karl	 Jenkins,	opera	aria’s	uit	 “La	Bohème”	en	“Rusulka”	en	musical	werken	uit	 “Chess”	en	
“Naughty	Marietta”.	
Na	de	pauze	stond	het	publiek	(hoofdzakelijk	bestaande	uit,	in	alle	eerbied,	de	gepensioneerde	
leeftijdsgroep)	een	nostalgisch	spektakel	te	wachten	met	de	uitvoering	van	“Concerto	for	Group	
and	Orchestra”	(Deep	Purple).	
“Concerto	For	Group	And	Orchestra”	werd	gecomponeerd	door	de	organist	van	Deep	Purple,	Jon	
Lord	 en	 voor	 het	 eerst	 uitgevoerd	 in	 een	 concert	 in	 de	 Royal	 Albert	 Hall	 in	 Londen,	met	 het	
Royal	Philharmonic	Orchestra,	gedirigeerd	door	Malcolm	Arnold.	De	partituur	van	het	concert	
was	jarenlang	onvindbaar,	maar	de	Goudse	componist	Marco	de	Goeij	herschreef	het,	zodat	het	
opnieuw	 kon	 worden	 opgevoerd.	 Voor	 deze	 uitvoering	 werd	 de	 Harmonie	 Sainte	 Cécile	
aangevuld	met	een	gelegenheids-rockgroup	“The	Group”.		
Donderdag	5	mei	2016,	Hemelvaartsdag	en	Bevrijdingsdag,	mag	het	een	wonder	heten	dat	dit	
concert	zowel	hemels	als	bevrijdend	was?		
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3.3 Opluistering Mis, Geleen 
Omschrijving:	 Mis	–	60	jarig	huwelijk	Toon	en	Fieny	van	Houten	
Datum	/	tijd:	 04-06-2016	/	13:00	uur	
Locatie:	 O.L.V.	Altijd	Durende	Bijstand,	Bloemenmarkt	Geleen	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM�SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers		

3.4 Jubileumconcert, Wittem 
Omschrijving:	 Jubileumconcert	–	65	jaar	MkDS	
Datum	/	tijd:	 09-10-2016	/	15:00	uur	
Locatie:	 Kloosterbibliotheek	Wittem	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM�SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers	m.m.v.	Bèr	Schellings	

(bas/bariton),	Lisanne	Soeterbroek	(viool)	en	Vinesh	Dijkstra	(klarinet)	
Verslag:	
In	 een	 stralend	 oktoberzonnetje	 verzamelen	 zich	 de	 solisten	 en	 koorleden	 om	 zich	 voor	 te	
bereiden	 op	 hun	 optreden.	 Even	daarna	 komen	 al	 de	 eerste	 gasten	 en	 genodigden,	 vol	 goede	
verwachtingen	en	om	tijdig	aanwezig	te	zijn	voor	dit	concert.	Het	is	namelijk	geen	geheim	meer	
dat	 de	 bibliotheekzaal	 tot	 de	 laatste	 stoel	 bezet	 zal	 zijn	 en	 hoewel	 er,	 gezien	 de	 fantastische	
akoestiek,	 geen	 enkele	 slechte	 plaats	 is,	 heeft	 iedereen	 toch	 zo	 zijn	 voorkeur.	 Wat	 de	
hooggespannen	verwachtingen	betreft,	kan	ik	kort	zijn	.	.	.	.	“volledig	ingevuld”.	
Het	concert	kreeg	de	naam	“Trans	Music	Express”	en	leidde	het	publiek	door	een	variëteit	van	
verschillende	soorten	muziek,	echter	met	een	accentje	op	Russische	en	Slavische	muziek,	welke	
met	de	inbreng	van	de	bas/bariton	Bèr	Schellings,	die	zowel	qua	stem	als	performance,	telkens	
weer	de	handen	op	elkaar	kreeg	 in	een	uitbundig	applaus.	Maar	ook	was	er	plaats	 ingeruimd	
voor	aankomend	(jeugdig)	Limburgs	talent	in	de	personen	van	Lisanne	Soeterbroek	(viool)	en	
Vinesh	Dijkstra	(klarinet).	Beiden	gaven	duidelijk	aan,	zowel	in	hun	solistische	optreden	als	 in	
de	 samenwerking	met	 het	 koor,	waarom	 ze	 langzaam	maar	 zeker	 een	 vooraanstaande	 plaats	
innemen	 in	 het	 Limburgse	 muziekpodium	 en	 zelfs	 daarbuiten.	 De	 rol	 van	 onze	 dirigent	 en	
artistiek	 leider	Wim	Schepers	 en	onze	vaste	begeleider	Gerald	Wijnen	moge	duidelijk	 zijn,	 zij	
hebben	een	naam	en	 faam	opgebouwd,	die	 in	de	Limburgse	koorwereld	 staat	 als	 een	huis	op	
dubbele	fundering.	

3.5 Verrassingsconcert Brightlands, Geleen 
Omschrijving:	 Mini-concert	t.g.v.	Opening	Brightlands	
Datum	/	tijd:	 03-12-2016	/	11:30	uur	en	13:00	uur	
Locatie:	 Brightlands	Centercourt,	Geleen	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM�SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers	en	begeleiding	van	Gerald	

Wijnen.	
Verslag:	
De	 meeste	 zangers	 hebben	 het	 als	 een	 leuk	 evenement	 ervaren,	 tevens	 omdat	 het	 ook	
interessant	was	om	een	beetje	rond	te	neuzen	op	de	locatie	(vooral	voor	de	oud-werknemers).	
Helaas	was	de	publieke	belangstelling	voor	de	zang	aan	de	krappe	kant	(echter	wel	begrijpelijk),	
maar	we	hebben	er	alles	aan	gedaan	om	de	schaarse	toehoorders	toch	(2x)	een	leuk	half	uurtje	
te	 bezorgen	 en	mocht	 zich	 de	 gelegenheid	 voordoen,	 zullen	wij	 zeker	weer	 acte	 de	 présence	
geven.	
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3.6 Kerstconcert, Geleen 
Omschrijving:	 Kerstconcert	voor	de	ouderen	
Datum	/	tijd:	 14-12-2016	/	14:30	uur	
Locatie:	 Hanenhof,	Geleen	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM�SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers	en	begeleiding	van	Gerald	

Wijnen.	
Suzan	Seegers	met	begeleider	Marc-Peter	van	Dijk.	
Het	Eurasia	strijkkwartet.	

Verslag:	
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.	Een	 fijn	kerstrepertoire,	 in	een	ontspannen	sfeer	uitgevoerd,	
onder	de	muzikale	leiding	van	dirigent	(en	speaker)	Wim	Schepers.	Het	Lustrumjaar	was	reden	
voor	een	kerstconcert	met	een	extra	Limburgs	tintje	en	met	Suzan	Seegers	op	de	bühne	is	dat	
zeker	gelukt.	Er	waren	praktisch	alleen	positieve	reacties.	

3.7 Kerstconcert, Heerlen 
Omschrijving:	 Kerstconcert	voor	de	ouderen	
Datum	/	tijd:	 19-12-2016	/	14:30	uur	
Locatie:	 Parkstadtheater,	Heerlen	
Medewerkenden:	 Mannenkoren	DSM�SABIC	en	RMK’21	o.l.v.	Wim	Schepers	met	

begeleiding	van	Gerald	Wijnen.	
Suzan	Seegers	met	begeleider	Marc-Peter	van	Dijk.	
Het	Eurasia	strijkkwartet.	

Verslag:	
Kopie	van	Kerstconcert	Geleen	14	december.	
	
	
	
 

4 Overige zaken 
Geen	
	
	
	
	
Goedgekeurd	tijdens	de	Algemene	Jaarvergadering	van	22	februari	2017.	
	
	
	
	
	
	
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 [06-01-2016] 
***/	Nieuwjaar	2016	
	
2015	.	.	.	een	Topjaar	
Zonder	enige	schroom	schrijf	 ik	deze	kop	bij	de	terugblik	naar	het	afgelopen	jaar	want	muzikaal	
was	2015	voor	ons	een	topjaar.	
Samen	 met	 het	 jubilerende	 Venlona,	 het	 Rumpens	 mannenkoor	 RMK21	 en	 het	 Koninklijk	
Mannenkoor	 Lambertus	 uit	 Kerkrade	 	 vormden	 	 we	 voor	 diverse	 concerten	 in	 Limburg	 in	
verschillende	 samenstellingen	 een	 Mega	 koor	 en	 dat	 alles	 in	 samenwerking	 met	 een	 drietal	
gerenommeerde	 Orkesten	 Guido’s	 Orchestra,	 Romeens	 Filharmonisch	 orkest	 en	 het	 Metropool	
orkest.	 Van	 al	 deze	 concerten	 genoot	 het	 publiek	 in	 volle	 teugen	 en	werden	 zowel	 radio	 als	 TV	
opnames	door	L1	gemaakt.	
Voor	mij	persoonlijk	waren	er	niet	alleen	muzikale	hoogtepunten.	
In	 het	 jaar	 van	 de	 mijnen	 was	 de	 slogan	 “CULTUUR	 VERBINDT	 KOEMPELS”	 de	 leidraad	 voor	
samenwerking.	De	manier	waarop	besturen	en	zangers	van	boven	genoemde	koren	met	elkaar		en		
met	de	Orkesten	samenwerkte	groeide	uit	tot	een	grote	Koorfamilie.	Zonder	enige	wanklank	werd	
samen	gewerkt	met	de	solisten	en	orkesten,	waarbij	onze	dirigent	Wim	Schepers	en	pianist	Gerald	
Wijnen	de	grote	drijfveren	waren	voor	het	succes.	
Het	opluisteren	van	de	eucharistievieringen	bij	het	overlijden	van		onze	leden	Herman	Bartelink	en	
Sjra	Notten	(wat	zouden	ze	genoten	hebben	van	HUN	koor)	en	de	herdenking	van	de	slachtoffers	
van	de	NAK	2	ramp		hebben	eveneens	een	enorme	indruk	achter	gelaten.	
En	 dan	 de	 muzikale	 afsluiting	 van	 2015	 met	 de	 Twee	 kerstconcerten	 in	 het	 Parkstad	 limburg	
theater	 te	 Heerlen	 en	 de	 Hanenhof	 te	 Geleen,	 waar	 we	 samen	 met	 de	 solisten	 er	 wederom	 in	
geslaagd	 zijn	 om	 een	 kleine	 twee	 duizend	mensen	 een	 prachtige	 aanloop	 naar	 het	 kerstfeest	 te	
bieden.	
De	“Dank	Je	wel	roos”	voor	het	koor	op	de	bühne	te	Heerlen	van	de	dochter	van	Herman	Bartelink	
was	wel	zeer	bijzonder	(Herman	zou,	in	leven,	op	deze	dag	zijn	verjaardag	gevierd	hebben).	
Als	 koorfamilie	 hebben	 we	 het	 jaar	 afgesloten	 met	 het	 opluisteren	 van	 de	 H.Mis	 in	 Neerbeek,	
waarna	een	gezellig	samen	zijn	een	waardig	sluitstuk	was	van	het	afgelopen	jaar.	
Beste	mensen	wij	hebben	een	druk	muzikaal	 jaar	met	vele	 	hoogstaande	evenementen	achter	de	
rug,	dat	veel	energie	en	inzet	van	alle	betrokkene	 	heeft	gevraagd.	We	kijken	echter	met	trots	en	
voldoening	terug	naar	deze	“klinkende”	resultaten.	
Voor	mij	blijft	er	maar	een	woord	voor	allen	over:	 CHAPEAU.	
	
Nu	we	over	de	drempel	van	2016		voor	ons	een	lustrumjaar	gestapt	zijn	kijken	we	weer	vooruit	en	
dan	zien	we	het	Lentekriebels	concert	in	Mei	al	weer	gloren.	Toch	zal	onze	de	aandacht	dit	jaar	op	
Kleinschalige	concerten	in	zeer	bijzondere	locaties	gericht	zijn.	
Wat	 dit	 jaar	 een	 punt	 van	 bijzondere	 aandacht	 krijgt	 is	 het	 ledenwerf	 programma,	 waarbij	 de	
steun	 van	 eenieder	 noodzakelijk	 is	 (straks	 zal	 Fred	 jullie	 het	 resultaat	 van	 ons	 reclamefilmpje	
tonen).	Willen	we	het	niveau	van	ons	koor	handhaven	is	dit	een	must.	
Momenteel	is	het	bestuur	actief	bezig	een	koorscholingsprogramma	te	ontwikkelen..	
Ook	kijken	we	eens		na	evaluatie		naar	de	eindejaar	viering.	
Natuurlijk	 zal	 er	 ook	 ruimte	 zijn	 voor	 een	 lustrum	 uitstapje,	 hierbij	 verliezen	 we	 mijn	 slogan	
zingen	bij	het	mannenkoor	DSM•SABIC,	is	zingen	met	plezier	niet	uit	het	oog.	
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Mag	ik	namens	het	Bestuur	afsluiten	met	een	gedichtje:	
	
WOORDEN	
Woorden	blijven	slechts	woorden	
als	er	niets	is	dat	hen	verbindt.	
	
Zoals	takken	van	een	boom	
krachtvol	en	trots	
de	bladeren	dragen	als	een	kroon.	
	
Zo	wensen	wij	jullie	allen	
een	fantastisch	2016	
in	volle	verbondenheid	
met	het	leven	en	met	elkaar.	
	
EEN	FIJNE	EN	GEZELLIGE		AVOND.	

*	*	*	
Huldiging	Johan	Wierts	25	jaar	KNZV-lid	
	
Beste	koor	familie,	
Ook	dit	jaar	is	er	weer		binnen	ons	koor	een	KNZV	jubilaris	n.l.	Johan	Wierts,	en	ter	gelegenheid	van	
dit	gebeuren	heet	 ik	de	Heer	Joos	Truijen,	namens	het	KNZV	bestuur,	van	harte	welkom.	Na	mijn	
toespraakje	zal	hij	Johan	de	KNZV	spelt	en	de	oorkonde	overhandigen.	
	
Voordat	ik	Johan	ga	feliciteren	met	zijn	zilveren	lidmaatschap	wil	ik	eerst	Annie	danken	voor	haar	
steun	aan	 Johan	en	namens	het	bestuur	de	waardering	uitspreken	met	een	 “DANK	 JE	WEL”.	Wij	
willen	dit	onderstrepen	met	een	mooi	boeket	bloemen.	
Dan	 de	 jubilaris,	 Johan	 is	 begonnen	 bij	 het	 toenmalig	 VOLVO	 Mannenkoor	 bij	 de	 baritons.	 Als	
zanger,	maar	dienstverlening	zit	bij	 Johan	nu	eenmaal	 in	de	genen	en	snel	nam	hij	taken	op	zich	
die	ondersteunende	en	toegevoegde	waarde	hadden	voor	het	koor.	
Na	de	naamsverandering	naar	het	Guliks	mannenkoor	was	 Johan	EEN	van	de	steunpilaren	 in	de	
organisatie	van	concerten	in	zijn	algemeenheid,	maar	het	jaarlijks	terugkerend	kerstconcert	in	de	
schouwburg	te	Sittard	 in	het	bijzonder.	Het	hierbij	behorende	kaart	verdelings-spel	had	dan	ook	
zijn	 bijzondere	 aandacht.	 Johan	was	 ook	 al	 beheerder	 van	 de	muziek	 bibliotheek	 en	 het	 archief	
tevens	was	hij	een	absoluut	gewaardeerd	bestuurslid.	
Alles	wat	Johan	deed	[en	doet]	doet	hij	met	volle	overgave	en	inzet	en	dat	verwacht	hij	ook	van	de	
collega-vrijwilligers	en	als	hij	het	gevoel	had	dat	dat	niet	zo	was	dan	schroomde	hij	niet	om	e.e.a.	
duidelijk	te	maken.	
Johan	is	sinds	2010	bij	ons	koor	en	wederom	steekt	hij	weer	veel	tijd	en	energie	in	het	beheren	van	
de	 muziekbibliotheek,	 hieruit	 blijkt	 dat	 ook	 binnen	 ons	 koor	 de	 dienstverlening	 in	 de	 genen	 is	
blijven	zitten.	Maar	Johan	we	weten	ook	dat	je	met	veel	plezier	en	passie	je	zangers	rol	vervult.	
Ook	wij	als	koor	genieten	hier	inmiddels	ook	al	vijf	jaar	van,	daarom	is	het	gewoon	super	om	een	
man	zoals	jij	Johan,	in	het	koor	te	hebben	en	we	spreken	dan	ook	de	hoop	uit	dat	je	nog	vele	jaren	
die	dubbelrol	binnen	ons	koor	mag	en	kan	vervullen.	
Namens	ons	allen	nogmaals		 VAN	HARTE	PROFICIAT	
	
Wim	Hendrix,	voorzitter/***	
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5.1.2 Openingswoord voorzitter Lustrumconcert [09-10-2016] 
***/LC16	(TRANS	MUSIC	EXPRESS)	
	
Beste	Mensen,	Goede	middag	
	
Namens	 het	 bestuur	 van	 het	mannenkoor	DSM•SABIC	 heet	 ik	 U	 allen	 van	 harte	welkom	 op	 ons	
lustrumconcert.	
65	jaar,	niet	zo’n	Hoge	leeftijd,	maar	voor	velen	van	ons	een	leeftijd	en	keerpunt	tegelijkertijd.	
De	jonge	jaren	van	ons	koor	zijn	nu	definitief	voorbij,	maar	er	wacht	nog	een	hele	toekomst.	
Het	is	een	moment	om	een	beetje	achterom	te	kijken	naar	wat	er	was,	maar	belangrijker:	“Het	is	
tijd	om	vooruit	te	kijken”.	
Waar	staan	we	nu	.	.	.	en	waar	willen	we	naar	toe?	
Wat	is	de	nieuwe	stip	aan	de	horizon	waar	we	op	koersen.	
Dat	vergezicht	wordt	door	het	bestuur	vastgelegd	in		“NIEUWE	ENERGIE”	
Iedere	bijdrage	van	eenieder,	in	welke	vorm	dan	ook,	geeft	invulling	aan	wat	Nieuwe	Energie	is	of	
kan	zijn	voor	ons	koor.	
Als	we	dat	samen	kunnen	opbrengen	dan	zijn	we	op	de	goede	weg	voor	ons	volgende	Lustrum	en	
dan	zullen	we	U	blijven	laten	genieten	van	mooie	koorzang.	
Ons	 Koor	 viert	 met	 dit	 concert	 in	 deze	 prachtige	 omgeving	 haar	 65	 jarig	 koorjubileum,	 maar	
bovenal	ook,		om		U	allen	te	danken	voor		de	steun	aan	ons	koor.	
	
Beste	mensen	,	
DE	TRANS	MUSIC	EXPRESS	staat	klaar	de	zangers	en	solisten	zijn	ingestapt	en	Conducteur	Gerald	
Wijnen	en	Machinist	Wim	Schepers	staan	in	de	Houding.	
Gaat	U	mee?	
Ik	wens	U	een	aangename	reis.	
	
Wim	Hendrix,	voorzitter/***	
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5.2 Overzicht uitgevoerde werken 
5.2.1 Lentekriebels 6, Heerlen  [05-05-2016] 
FSI	voorjaarsconcert.	
Uit	de	cyclus	“This	Land	of	Ours”	 	 -	Karl	Jenkins	
403a	 Cantilena	
404	 In	these	stones	horizons	sing	
405	 Myfanwy	
470	 Benedictus	
415	 Italien	Street	song	 	 	 -	Anderson	 	
485	 Anthem	(musical	Chess)	 	 -	B.	Ulvaes		
	

5.2.2 Opluisteren mis, Geleen [04-06-2016] 
60	jarig	Huwelijk	Toon	en	Fieny	van	Houten	
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, Wittem [09-10-2016] 
Jubileumconcert	–	65	jaar	MkDS.	
334	 Garavusa	 	 	 	 -	arr.	W.	Schepers	
360	 Alliluia		 	 	 	 -	Arr.	Pierre	Willems	
410b	 Hymn	to	Red	October	 	 	 -	B.	Poledouris,	arr.	W.	Schepers	
448	 Marija	se	vzigne	 	 	 -	arr.	W.	Schepers	
449	 Suliko	 	 	 	 	 -	Trad.	Georgië	
453	 The	rhythm	of	life	 	 	 -	C.	Coleman,	arr.	R.	Barnes	
483	 Rasboinikov	 	 	 	 -	bew.	S.	Jaroff	
485	 Anthem	(Chess)	 	 	 -	arr.	M.	Smeets	
486	 Dorogoj	Dlinnoju	 	 	 -	arr.	B.	Clabbers	
487	 Ei	Oechnjem	 	 	 	 -	arr.	B.	Clabbers	
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5.2.4 Verrassingsconcert , Geleen [03-12-2016] 
146	 Fein	sein	beinander	bleiben	 	 -	A.	Kanetscheider	
334	 Garavusa	 	 	 	 -	arr.	W.	Schepers		
352	 When	I’m	sixty	four	 	 	 -	arr.	W.	Schepers	
399	 Uyingcwele	baba	 	 	 -	L.	Maierhofer	
443	 You	raise	me	up	 	 	 -	arr.	R.	Emerson	
449	 Suliko	 	 	 	 	 -	Trad.	Georgië	
453	 The	rhythm	of	Life	 	 	 -	C.	Coleman,	arr.	R.	Barnes	
485	 Anthem	(musical	Chess)	 	 -	B.	Ulvaes	
	

5.2.5 Kerstconcert, Geleen [14-12-2016] 
494	 Noël	 	 	 	 	 -	E.	Franssen	
278	 Es	ist	ein	Reis	entsprungen	 	 -	C.	Orff	
279	 Altes	Weihnachtslied	 	 	 -	C.	Orff	
496	 Leise	rieselt	der	Schnee	 	 -	arr.	F.	Franken	
426	 Still	a	Bach	Christmas	 	 	 -	JS	Bach	
396	 Amazing	Grace		 	 	 -	arr.	J.Coates	jr.	
491	 African	Alleluia	 	 	 -	arr.	B.	Harlan	
261	 Christ	was	born	 	 	 -	arr.	B.	Joosen	
262	 Band	of	angels	 	 	 	 -	arr.	B.	Joosen	
315	 Amen	 	 	 	 	 -	arr.	B.	Joosen		
490	 Blue	Christmas		 	 	 -	arr.	M.	Huff	
386	 Süsser	die	Glocken	nie	klingen		 -	Volksweise	
		65	 Stille	Nacht,	heilige	Nacht	 	 -	Fr.	Gruber	
	

5.2.6 Kerstconcert, Heerlen [19-12-2016] 
494	 Noël	 	 	 	 	 -	E.	Franssen	
278	 Es	ist	ein	Reis	entsprungen	 	 -	C.	Orff	
279	 Altes	Weihnachtslied	 	 	 -	C.	Orff	
496	 Leise	rieselt	der	Schnee	 	 -	arr.	F.	Franken	
426	 Still	a	Bach	Christmas	 	 	 -	JS	Bach	
396	 Amazing	Grace		 	 	 -	arr.	J.Coates	jr.	
491	 African	Alleluia	 	 	 -	arr.	B.	Harlan	
261	 Christ	was	born	 	 	 -	arr.	B.	Joosen	
262	 Band	of	angels	 	 	 	 -	arr.	B.	Joosen	
315	 Amen	 	 	 	 	 -	arr.	B.	Joosen		
490	 Blue	Christmas		 	 	 -	arr.	M.	Huff	
386	 Süsser	die	Glocken	nie	klingen		 -	Volksweise	
		65	 Stille	Nacht,	heilige	Nacht	 	 -	Fr.	Gruber	
	


