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 Woord van de voorzitter  
 
Beste leden en vrienden van het mannenkoor DSM • SABIC 
 
Als ik de pen [lees het toetsenbord] weer ter hand neem zie ik aan veel 
vlaggenmasten weer het rood wit blauw met in de top de mooiste crea-
ties van boeken, tassen enz. Er is door hard werken en studeren een 
diploma gehaald en iedereen mag [moet] dat weten. 
Nu breekt voor hun na enige rust ook weer een spannende tijd aan voor 
het zoeken naar een vervolg. 
Als Koor hebben we eveneens door hard werken en repeteren een ge-
tuigschrift binnen. 
Bestuur en Directie van het Fonds van Sociale instellingen stuurde ons 
een brief met complimenten  voor de geweldige uitvoering  van de Lente 
kriebels samen met RMK en Guido’s Orchestra en solisten. 
PROFICIAT mannen. 
Ook wij kijken nu naar het vervolg, een geweldig programma 
Een programma waarbij samenwerken een hot item is te beginnen met 
het grote opera concert met alle Wim Schepers koren: Venlona, RMK, 
KMK, DSM • SABIC en het orkest en solisten van de opera vanTIMI-
SOARA. 
In het kader van het jaar van de mijnen verzorgen we samen met  RMK 
en KKM koren uit de mijnsteden Brunssum, Kerkrade en Geleen een 
Koempel concert in de Brikke Oave te Brunssum. 
Op 7 november luisteren we in Geleen de herdenking op van onze col-
lega’s die 40 jaar geleden het leven lieten bij de NAK 2 ramp. 
Ter afsluiting van het jaar van de mijnen zal er in de RODA- al te Kerk-
rade een echt BARBARA concert plaatsvinden  samen met het Metro-
pole orkest, de drie koren en diverse Limburgse top solisten. 
Het jaar sluiten we dan af met de beide kerstconcerten te Heerlen en 
Geleen. 
Beste mensen, ik kan me niet voorstellen dat er [aspirant] zangers zijn 
die zo’n concertreeks niet willen uitvoeren. 
Kom gewoon op Woensdagavond eens binnen lopen in het Volkshoes 
te Geleen/Lindenheuvel om te luisteren naar de voorbereiding van deze 
concertreeks en ontdek dat het mannenkoor DSM • SABIC een koor is 
waar zingen met plezier hoog in het vaandel staat . 
 
Van Harte Welkom 
 
Wim Hendrix 
voorzitter 
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December 2014 concertmaand 
 
Het eerste lichtpuntje in de donkere dagen lichtte op in Geleen op  
zondag 7 december, waar het koor de jaarlijkse Barbaraviering in Ge-
leen opluisterde. De viering vond plaats in de Lindenheuvelse parochie-
kerk “O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand” aan de Bloemen-
markt.Tijdens de mis zong het koor ook het mijnwerkerslied “Glück Auf” 
en zegende de pastoor de Barbaratakken. Na de mis werd in het Mau-
ritspark, tijdens een herdenking, een krans gelegd bij het Barbaramo-
nument. 
Daarnaast zijn de twee kerstconcerten voor ouderen, die jaarlijks met 
steun van het FSI worden georganiseerd, een niet meer weg te denken 
traditie geworden in de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek. Deze con-
certen verdienen meer de benaming “verstraler” dan “lichtpuntje”. De 
plaats van handeling ligt sinds jaar en dag vast, Parkstadtheater Heer-
len en Hanenhof Geleen. De eerste aanvragen voor kaarten druppel-
den al begin september binnen en het zal dus niemand echt verbazen 
dat ook dit jaar weer beide zalen praktisch tot de laatste stoel bezet wa-
ren. 
Het is toch elk jaar opnieuw weer een immense uitdaging om een fris 
en liefst vernieuwend repertoire aan de toe - hoorders / -schouwers te 
kunnen presenteren. Met niet aflatende inzet van dirigent en muziek-
commissie is het koor er ook dit jaar weer in geslaagd om aan deze 
wens gehoor te geven. Er werd een goede mix gevonden tussen de 
traditionele en wat meer ritmische kerstmuziek. 
Na een succesvol optreden in het “Lentekriebels concert” begin 2014 
van The New Gospel Sensation, die het publiek tot laaiend enthousias-
me wisten op te zwepen, werd bekeken of zij ook iets konden beteke-
nen in de kerstconcerten van dit jaar. En eigenlijk was niemand echt 
verrast dat zij ook een uitgebreid kerstrepertoire in hun pakket hadden. 
In de concertopbouw werd gekozen voor een meer traditioneel gebeu-
ren voor de pauze met nummers als “Gloria in Cielo”, “Entre le boeuf et 
l’ane gris”, “Cantique de Noël” aangevuld met minder bekende maar 
zeer gevoelige “Oost Europese” werken zoals “Maria se zvigne” en 
“Suliko” waarin de Hongaars/Roemeense tenor Gergely Németi zijn 
fantastische kwaliteiten ten gehore kon brengen. 
Na de pauze het meer ritmische gedeelte met the new Gospel Sensati-
on, die samen met het koor met o.a. “You raise me up”, “This little light 
of mine” en “Oh happy day” de, uitbundig reagerende, zaal wisten te 
bespelen. 
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Het niet weg te denken “Stille Nacht” werd, deze keer in drie talen, door 
de gezamenlijke medewerkers als slotapotheose ten gehore gebracht. 
Het lijdt geen twijfel dat de Gospelgroep, Gergely, de zangers, pianist 
Gerald Wijnen en niet in ’t minst dirigent en muzikaal verantwoordelijke 
Wim Schepers, ondanks de voor hen waanzinnig drukke en stressvolle 
kerstperiode, voldaan en met een goed kerstgevoel van de bühne stap-
ten. 
 
Het muzikale einde van het jaar voor het koor was hiermee nog niet 
aangebroken, want een andere traditie wil dat voorafgaand aan de jaar-
lijkse kerstviering, een mis wordt opgeluisterd in de klankregio van het 
koor.  
Het was dit jaar Obbicht dat deze eer te beurt viel. Op zondag 21 de-
cember om 11:00 uur trad het koor aan in de H. Willibrorduskerk. Na de 
mis vertrok de koorfamilie richting Harmoniezaal voor de interne kerst-
viering, die dit jaar een zeer speciaal tintje (lees lichtpuntje) had.  
Het komt namelijk niet vaak voor, dat een koor gelijktijdig drie zangers 
kan huldigen voor hun 50 jarig lidmaatschap.  
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Het waren Piet Dorssers, Frits Smeets en Pierre Storcken die als gou-
den jubilarissen de versierselen en oorkondes van het KNZV, uitgereikt 
door Martin Dieteren, in ontvangst mochten nemen. Het zijn telkens 
weer fantastische mijlpalen in het prille bestaan van het koor, die de 
amicale sfeer en saamhorigheid binnen het koor benadrukken. 
 
Fred Wissink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
     Dankwoord Mevr. Celissen 
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Lentekriebels 2015 
 
Andere dag ander tijdstip. Was het tot nu toe een zondagmiddag in het 
voorjaar die werd ingeruimd voor deze jaarlijkse happening, dit jaar 
werd, om zeer goede redenen, daarvan afgeweken.  
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 Lente-
kriebels-kern van de mannenkoren DSM•SABIC en RMK’21. Beide ko-
ren staan onder leiding van Wim Schepers. 
 

Het overweldigende programma werd nog meer luister bijgezet door de 
vaste solisten van Guido’s Orchestra, Wendy Kokkelkoren en Roy Ver-
beek. 
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Guido’s Orchestra concerteert regelmatig in de grote concertzalen in 
binnen- en buitenland. De mooiste optredens waren o.a. het optreden 
voor Koningin Beatrix, concerten in de USA en Canada, Symphonica in 
Rosso met Marco Borsato en later Paul de Leeuw, Kerstspecials Max 
Proms en vele nationale TV specials. Lokale hoogtepunten waren de 
grote openluchtconcerten op het Pancratiusplein te Heerlen, het drielan-
denpunt in Vaals en de Markt van Sittard. 
 
 
Wendy Kokkelkoren, sopraan en zangsoliste, heeft inmiddels al een 
indrukwekkende carrière opgebouwd. De Heerlense zangeres begon 
haar carrière aan het Conservatorium Maastricht, waar ze solozang & 
opera studeerde. Haar leermeester was lyrisch bariton Frans Kokkel-
mans. In 2002 sloot Wendy Kokkelkoren deze opleiding ‘cum laude’ af. 
Tijdens haar studietijd vertolkte Wendy tevens al meerdere solo rollen 
bij Opera Zuid. Sinds 2001 is Wendy de vaste solozangeres van Gui-
do’s Orchestra. Met dit orkest reist zij de hele wereld over. Zo werkte 
Wendy samen met onder andere Marco Borsato, Alessandro Safina, 
Paul de Leeuw, Tommy Fleming, de 3 baritons, Ernst Daniel Smit e.v.a.  
 
 
Roy Verbeek is opgegroeid in een muzikaal nest waarin zowel vader 
als moeder en zijn oudere broer muziek maken. Op vierjarige leeftijd 
stond hij voor het eerst, met zijn moeder, op het podium. Inmiddels heeft 
Roy zich ontwikkeld als allround zanger in verschillende genres, zoals 
pop, rock, soul en jazz. Vanaf 2006 is Roy gastzanger bij Guido’s Or-
chestra. Met dit poporkest heeft hij de afgelopen jaren opgetreden door 
het hele land met als hoogtepunten een live dvd registratie op het Pan-
cratiusplein in Heerlen en een concert in Carré Amsterdam. 
 
 
Het is duidelijk dat je als amateurkoor alleen maar trots en blij mag 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.  
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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 overweldigend.  
Een heerlijke, hier en daar met humor gelardeerde, muzikale avond en 
de fantastische nummers zoals o.a. “Nessun Dorma”, “Here’s to the He-
roes”, “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 door gezoemd. 
 

 

Fred Wissink  

 
Heren baritons :  alleen inzetten als ik dat aangeef,  
    behalve natuurlijk als ik vergeet aan te geven 
 
                           : geen tandarts “ A”  alstublieft 
 
Wim Schepers 
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Voorjaarswandeling Arcen 2015 
 
 
Uitstapje naar kasteelpark Arcen. 
 
Na het succes van de vorige O.D.S wandeling in de Voerstreek, kon 
een vervolg niet uitblijven. 
 
Kasteelpark Arcen als start en eindpunt. 
Na de koude weken van te voren was het 
ineens lente op 19 april. 
Wel fris maar in de zon, uit de wind, was het 
heerlijk toeven. 
 
 
Alles was weer tot in de puntjes verzorgd en ik hoop dat U allemaal be-
seft hoe uniek dat is! 
 

 
Complimenten voor Monique en on-
ze eigen activiteitencommissie. 
Bussen, consumptiebonnen, toe-
gangsbewijzen enz. 
Alles klopt en dat AL T I J D !  
 
 

 
Het intieme karakter van een kooruitstapje 
samen met het treffen van (oud) collega's 
of oude bekenden gingen heel goed sa-
men. 
Duidelijk te zien is dat echt niet iedereen 
aan de wandel was. 
 

 
 
Het park bood al een mooie gelegenheid 
om inspiratie op te doen voor eigen tuin en 
terras. 
De longen konden verwend worden met 
zuurstofrijke lucht en de inwendige mens 
met een heerlijke consumptie. 
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Toen terug naar Urmond waar de auto's stonden. 
Van de Valk bood een keur aan lekker happen en nu geen buschauffeur 
die ons tot spoed maande maar een gastvrije entourage die menigeen 
uitnodigde om langer te blijven en/of meer te eten dan hij/zij van plan 
was of goed voor hem/haar was. 

 
Irene Nagtzaam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Steef Bongers 
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Definitief afscheid Centraal Laboratorium DSM 
 
 
Alleen ons archief was nog gehuisvest in het centraal laboratorium, 
met veel liefde beheerd door Pierre. 
 
Johan verzorgde de partituren 
en liet de kopieermachine vaak 
op volle kracht lopen zodat de 
zangers tijdig voorzien werden 
van de nieuw in te studeren 
stukken. 
 
 
 

 
Fred probeerde nog inzicht in alle papieren te 
krijgen zoals oude verslagen, notulen, affiches 
en andere erfstukken. 
 
Ook smokings, oud maar gestoomd, hingen in 
vele maten in de kleerkast. 
 
Maar aan al die nostalgie is nu een definitief 
einde gekomen, het gebouw wordt gereno-
veerd. 
Maar DSM heeft gezorgd voor een nieuwe lo-
catie, in het hoofdgebouw Sittard is een prima 
ruimte ter beschikking gesteld. 
 

 
Onder leiding van Pierre zijn we 
dan in mei verhuisd naar het 
nieuwe onderkomen. 
Van de gelegenheid is natuurlijk 
gebruik gemaakt het e.e.a. gron-
dig te saneren. 
Met de smokings hebben we 
Vincentius blij gemaakt, dus met 
een schone lei en nieuwe smo-
kings op naar de toekomst. 
 
Nico Nagtzaam 
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Concertagenda augustus - december 2015 
 
12 september Concert t.g.v. 115 jaar Venlona  
    Groot opera concert in Heerlen met  
    4 gezamenlijke mannenkoren 
    (nadere informatie via www.venlona.com) 
 
13 september Concert t.g.v. 115 jaar Venlona  
    Groot opera concert in Heerlen met  
    4 gezamenlijke mannenkoren 
    (nadere informatie via www.venlona.com) 
 
31 oktober  Concert in de Brikke Oave Brunssum t.g.v.  
    “Jaar van de Mijnen” 
    (nadere gegevens volgen z.s.m.) 
 
07 november Opluistering t.g.v. 40 jaar herdenking ongeluk  
    NAK2 in Geleen 
    (nadere gegevens volgen z.s.m.) 
 
04 december Groot Barbara Concert in Rodahal Kerkrade t.g.v.  
    “Jaar van de Mijnen” met het Metropole Orkest en 
    o.a. Fenna Ograjensek 
 
14 december Kerstconcert voor de Ouderen 
    Parkstadtheater, Heerlen 
    Aanvang: 14.30 uur 
 
16 december Kerstconcert voor de Ouderen 
    Hanenhof, Geleen 
    Aanvang: 14.30 uur 
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Interview Steef Bongers 
 
Onzichtbaar vanuit huis en tuin maar onmiskenbaar altijd aanwezig: De 
Koel, de Maurits, DSM. 
Voor Steef Bongers de rode draad in zijn leven. 
Vader en ooms ondergronds, broer ook en zelf met 14 jaar ook de pij-
lers in. 
Een zwaar bestaan daar beneden dat vooral niet geïdealiseerd moet 
worden want het was hard werken daar. Weliswaar voor een zeer goed 
loon maar wel vol risico en altijd toch een zekere angst. 
Een oom dood, zijn broer een arm verloren, doden gezien, ongelukken 
meegemaakt, zelf bekneld gezeten onder gesteente na de instorting 
van een pijler kortom: Je bent jong en je wilt wat maar dit?????? Na de 
sluiting van de mijnen volgde een ander leven. 
Trots op de diploma's die behaald zijn en die geleid hebben tot een 
mooie positie als chef van dienst en brandmeester. 
Lage druk 1 en 3 , de PPF, Rubber  en LD 2.  
Om nu te zeggen dat het vakantie was na de ondergrondse periode is 
misschien wat overdreven maar vooral in het begin werd het door Steef 
wel zo ervaren. 
En wanneer hij nu op de foto's de rijen mannen ziet staan dan weet hij 
heel precies wie er wel en niet ondergronds gewerkt hebben. 
 
Steef zou in deze tijd vast een heel andere schoolloopbaan hebben 
doorlopen maar in zijn jeugd als tweede uit een gezin van 9 kinderen op 
een boerderij in Catsop was het aanpakken en meewerken. 
Je wist als kind niet beter natuurlijk en er waren ook veel mooie momen-
ten zoals het oogsten en samen met andere boeren na een lange dag 
op het veld  zingen en een pilsje drinken bij de tonen van een accorde-
on. 
Maar de andere kant: het meewerken op de boerderij met een eigen 
taak was er van jongs af aan ook. 
Zo goed mogelijk je werk doen. 
 
De kerk speelde ook een grote rol. Het knapenkoor natuurlijk ( volgens 
mij was Steef ook niet braaf genoeg als misdienaar maar dat terzijde),  
25 jaar kerkmeester en nu nog de zorg voor het kerkhof van de St. Au-
gustinusparochie. 
 
Thuis werd er veel en goed gezongen. Zijn moeder zong en speelde to-
neel en drie van zijn zussen vormden een trio dat vooral in het buiten-
land furore maakte. 
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Ieder mens heeft talenten gekregen maar niet iedereen doet er iets 
mee. Steef wel. 
Dat is ook zijn motto geworden. 
Wil hij iets dan gaat hij er ook voor meer dan 200% voor. 
Liefde voor Biedermeiermeubilair? Studeren , hout leren bewerken, res-
taureren totdat het GOED is. 
Verbouwen? Laat dat maar aan Steef over. Na een plan gemaakt te 
hebben voert hij alle disciplines perfect uit. 
 
Liefde voor oude motoren. Alle de-
tails moeten kloppen en na 17 
Kreidlers maakt niemand hem 
meer iets wijs over de oude brom-
fietsen van max 125 cc met een 
maximum gewicht van 60 kg. 
Iedere zomervakantie begon met 
het sleutelen en rijklaar maken van 
zo'n oude bromfiets en pas na een 
week vol smeer en olie was Steef 
klaar voor vakantie. 
Het hoofd leegmaken? 
 
Allemaal interessant maar waarom een interview met Steef? 
Pas een jaar lid van het Mannenkoor . 
Meegesleept door Huub Beckers die ook samen met hem in het  
St. Augustinuskoor zit. 
Eerste tenor. 
Zomaar in een koor waar alle stukken nieuw zijn. 
Ook hier laat Steef zien wat hij waard is. 
Als groot liefhebber van opera's vindt hij het repertoire van dit koor een 
uitdaging. 
Zoekt op internet of in zijn imposante verzameling opera-cd's  en oefent 
vervolgens totdat hij iedere maat beheerst. 
En hij beleeft erg veel plezier aan het zingen in dit Mannenkoor en ook 
aan het sociale aspect natuurlijk :Hartstikke leuk !  
 
Ja ook dat geldt voor meer koorleden maar dan toch? 
 
Waarom een interview met Steef Bongers? 
 
Nu hierom: Kijk en bewonder! 
 
. 
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Het schilderen van stillevens in 
olieverf op paneel. 
Met een precisie die grenst aan fo-
tografische nauwkeurigheid. 
Na een paar lagen gesso wordt het 
tafereel met verdunde acrylverf ge-
schilderd. 
6 tot 10 lagen olieverf in de gla-
ceertechniek vervolmaken het ge-
heel. 
Wow! Alsof het echt is, alsof je het 
zo van het doek kunt pakken, een trompe-l'oeil  bedrieglijk echt ! 
In zijn woonkamer hangen een paar topstukken. Mooie stillevens maar 
in het atelier hangen de dochters en de kleinkinderen zo levensecht en 
zo vol levensvreugde alsof ze altijd bij opa op bezoek zijn. 
Logeerpartijen bij opa en oma spelen zich dan ook een groot deel van 
de tijd af in deze werkplaats . 
De ezeltjes worden klaargezet en opa probeert geduldig zijn kennis en 
kunde over te dragen en dat is hem geraden ook want deze opa heeft 
een boel te geven aan zijn nazaten. 
Op diverse tentoonstellingen is zijn werk al te zien geweest. 
Ook mooi in de prijzen gevallen zoals bij de Alfons Wintersprijs en de 
Harry Dobbelsteinprijs in 2013 die hem een eerste prijs in het thema 
“Op zoek naar een beter leven.” opleverde. 
 
Op ieder schilderij staat een klein vlindertje als handelsmerk voor Steef 
Bongers. 
Als metafoor. Het korte leventje waarin de vlinder in enkele dagen alles 
eruit moet halen wat er in zit.  
In de miljoenen jaren van de schepping is een mensenleven als zo'n 
vluchtig vlinderbestaan. 
Haal er dus uit wat er in zit. 
 
Met deze gedachte kan ik weer een tijdje  vooruit. 
 
 
Steef en Helma            
Bedankt voor jullie gastvrijheid en openhartigheid. 
 
Veel geluk en succes samen. 
 
Irene Nagtzaam 
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Huldiging jubilarissen tijdens de kerstviering 2014 
 
Beste koorfamilie 
 
Na enige jaren, zonder, is vandaag het huldigen van onze jubilarissen, 
weer het hoogtepunt van onze kerstviering. 
Ook voor mij persoonlijk is het een bijzondere dag de gouden jubilaris-
sen van vandaag waren de eersten die ik als voorzitter bij hun 40 jarig 
jubileum mocht huldigen. 
Vandaag huldigen we 3 leden t.g.v hun 50 jarig lidmaatschap.  

 
T.w. de heren (van links naar rechts): 
Piet Dorssers, Frits Smeets en Pierre Storcken 
 
Bij het schrijven van deze toespraak kwamen in mijn gedachten  spon-
taan enige eigenschappen van de jubilarissen naar voren waarbij het 50
-jarig lidmaatschap de boventoon voerde en ik me realiseerde dat ons 
koor nu in het totaal 6 gouden leden  in hun midden heeft. 
 
50 jaar lid, wat een tijd, in deze  loopbaan hebben jullie alle Ups en 
Downs van ons koor meegemaakt. 
Maar hoe het ook was jullie hebben het koor altijd in positieve zin uitge-
dragen. 
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Jullie zijn voortreffelijke zangers en een steun voor de collega zangers, 
dat zal niemand in deze zaal ontkennen. 
Dat past bij jullie gewoon in de categorie verantwoordelijk zijn om sa-
men met  anderen het koor op muzikale hoogte te houden. 
De verantwoordelijkheid hield  niet op bij het zingen, want jullie namen 
ook alle drie  bestuursverantwoordelijkheid. 
Jullie hebben zich ieder op jullie eigen manier nieuwe zaken eigen ge-
maakt om de gevraagde bijdrage binnen het koor te kunnen leveren en 
uit te dragen. 
Drie aimabele gouden mannen ieder met zijn eigen Ik. 
Een trio waar je als bestuur super trots op mag zijn. 
Voordat ik een woordje tot jullie persoonlijk zal richten wil ik eerst jullie 
partners danken voor hun inzet en steun vanuit het thuisfront zodat jullie 
die bijdrage aan ons koor konden geven zoals jullie ze gegeven heb-
ben. 
Wat me in deze bijzonder opvalt is dat Annie en Irene bij iedere uitvoe-
ring waar dan ook altijd aanwezig zijn. 
En als Margret speciaal vanuit de Schweitz gekomen is om deze Kerst 
met ons te vieren dan kan ik namens het bestuur alleen maar de waar-
dering uitspreken met een Dank je wel. 
Wij willen dat onderstrepen met een mooi boeket bloemen.  
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Pierre Storcken           01-02-1964 
 
Pierre ik ga niet meer uitleggen hoe het 
kan dat je als zanger erelid kunt zijn, dat 
weet inmiddels eenieder; ook wil ik het 
doorlichten van je DSM carrière niet meer 
de prioriteit geven, dit heb ik 10 jaar gele-
den al gedaan en dit laatste geldt overi-
gens ook voor je gouden collega’s. Zo dat 
is uitgelegd. Van je 50 jaar ben je een dik-
ke 40 jaar bestuurslid geweest, één van je 
officiële taken binnen het bestuur was het 
secretariaat, je was ooit Nederlands jong-
ste koorsecretaris en je was lid van de acquisitie commissie, die moet 
zorgen voor voldoende optredens, het leggen van contacten met Zus-
terverenigingen en het verzamelen en beheren van informatie t.b.v. 
concertreizen en optredens. Dit werk deed je geweldig. Waarom zeg ik 
“officiële“ taak? . . . In de bestuursvergaderingen was er niets aan de 
orde of je bemoeide je ermee. De slogan was toen: ”d’r geit niks zonger 
Pierre”. Niet altijd gemakkelijk voor de voorzitters maar je was en bent 
altijd recht door zee, soms kort door de bocht, maar altijd met het wel-
zijn van het koor voor ogen. Naast je liefde en inzet voor ons koor heb 
je nog een grote hobby namelijk het toneelspelen. Vanaf 1955 ben je 
actief in de toneelwereld, niet alleen als speler maar ook als bestuurslid 
en oprichter van de Toneelgroep “De Kraonkel” te Geleen. De goede 
luisteraar heeft nu ontdekt dat je volgend jaar 50 jaar actief bent in de 
toneelwereld. Als ik actief zeg is dat ook zo. Net als in ons koor zet je 
volledig in voor het Amateurtoneel. Ook als voorzitter van de Stichting 
Producties en Evenementen Kraonkel ben je een doordouwer in de 
goede zin van het woord. In 2005 werd je op voordracht van het koor 
voor al je werk en inzet koninklijk onderscheiden. Verder heb je nog 
een paar “bijverdiensten” denk aan de DSM-Classic, Barbaravereni-
ging; voor deze vereniging heb je ons gestrikt om op 7 December j.l de 
Barbara mis op te luisteren. Jammer dat je zelf de voorkeur gaf om bij 
de Hoge heren te gaan zitten in plaats van op je koorplekje. Pierre wij 
hopen je nog vele jaren in goede gezondheid als zanger in ons midden 
te hebben, ook nu je geen bestuurslid meer bent. Wij gunnen je graag 
het verblijf bij Margret in Zwitserland maar we hopen dat je ons zeker 
gezien de komende programma’s niet in de steek zult laten. Je slogan 
is: “es ich hie ben bel mich mer, ik help waal”. Ich houb daste veul hie 
bes, wij kunnen een man met zo’n inzet gewoon niet missen. 
 
Proficiat! Naast je erelidmaatschap de welverdiende gouden speld. 
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Frits(ke) Smeets  01-06-1964 
 
Frits is een zanger pur sang;  
als 7 jarig jongetje zong hij al in het 
knapenkoor en naarmate de leeftijd 
vorderde ontwikkelde hij zijn stem 
dusdanig dat zingen na Anny zijn 
grote liefde geworden is. Frits werk-
zaam bij de Technische Dienst Re-
search werd al snel ingelijfd in ons 
koor. Voor Frits een groot goed, zijn 
hobby kon hij zelfs op het werk uit-
voeren. Wat wil je nog meer! Nu 50 
jaar later kijkt Frits graag nog eens terug naar de concerten en optre-
dens met diverse grote namen, de reizen naar Praag, Oostenrijk en de 
daarbij behorende feestavonden. Optredens met eigen teksten op be-
kende koormuziek waren hoogtepunten om niet te vergeten. Ook van 
de meest recente concerten kon Frits genieten. Tevens was je samen 
met Lei Cremers penningmeester van ons koor en dat deed je op een 
zeer accurate manier; jullie zorgden altijd voor een positief saldo bij de 
jaarrekening. De andere koren waar je lid van was en nu nog bent heb-
ben genoten en genieten nog steeds van je zangstem. Ook voorzie je 
ze ruim van kaarten voor onze kerstconcerten zodat je met trots je zang 
collega’s kunt laten zien dat wij een goed koor zijn. Zoals je in ons koor 
bent, rustig relativerend, maar met een gedegen muziekkennis ben je 
niet alleen op de repetities actief met het zingen maar vind er ook regel-
matig overleg plaats met de dirigent over het juist toepassen van, en het 
plaatsen van de noten op de juiste plaats. Nu je met pensioen bent is er 
meer tijd voor je andere hobby’s. Klussen thuis, maar ook bij je kinderen 
die dankbaar gebruik maken van een vakman die alles kan. Samen met 
Anny verzorg je de tuin met groot plezier en ben je trots op je planten-
kennis. En dan zijn er ook nog de kleinkinderen waarvan je in de opa rol 
kunt genieten. En hen daar waar nodig kunt ondersteunen. Frits, ik zeg 
deze dag bewust Frits en niet Fritske zoals je bij ons koor door ’t leven 
gaat, omdat ik bewondering heb voor je als groot mens en zanger; ik 
hoop dan ook dat je nog vele jaren in ons koor actief kunt zijn en dat de 
door jouw, al jaren georganiseerde, toto ook eens een prijsje voor de 
voorzitter oplevert. 
 
Proficiat! En nu de welverdiende gouden speld. 
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Piet Dorssers   01-08-1964  
 
Een bijzondere jubilaris; ja natuurlijk net 
als beide andere 50 jaar lid van ons koor, 
maar van deze 50 jaar vervulde Piet zo’n 
40 jaar een bestuursfunctie namelijk 33 
jaar secretaris (1964-1997) en 6 jaar (1997
-2003) voorzitter. Kenmerkend als secreta-
ris was de “secuurheid” waarmee je te 
werk ging, Vooral in de verslagen kwam dit 
duidelijk naar voren. Zelfs nú maken wij 
nog gebruik van jouw “archief” en steun je 
de huidige voorzitter eveneens nog uit je 
“archief geheugen”. Ook was je belast met de organisatie en coördina-
tie van concerten, concertreizen, opnamen en uitgaven grammofoon-
platen, radio en TV optredens, aanschaf van uniformen enz. enz. . . . 
Geen wonder dat je bij je zilveren jubileum benoemd werd tot Lid van 
Verdiensten van ons koor. Als voorzitter heb je ons koor vertegenwoor-
digd bij je activiteiten van het K.N.Z.V. het Gewest Limburg en de Mu-
ziekfederatie te Geleen. Bij het afscheid als voorzitter (het werd tijd 
voor iemand anders, zoals je zelf zei) werd je nadrukkelijk in het zon-
netje gezet en door het gehele koor; bedankt voor je inzet. Naast zijn 
zakelijke verdiensten bij DSM en Licom onderscheidde Piet zich ook 
ten aanzien van maatschappelijke functies. Zo was je actief bij het kin-
derkoor, secretaris en jeugdleider KAJ, Lid en bestuurslid gemengd 
koor St. Caecilia, Lid kerkkoor, Lid oudercommissie van scholenge-
meenschap Groenewald, lid van het kerkbestuur, enz. enz. . . . Toch 
wil ik nog twee bijzondere activiteiten noemen; Je was auteur en coör-
dinator van het boek “van bos en heide tot woonwijk Lindenheuvel” en 
het boek over het “Gezellenhuis aan de Burgemeester Lem-
mensstraat”. Nu in het jaar van de mijnen zijn dit weer bijzondere en 
actuele onderwerpen. In 2005 werd je op voordracht van het koor voor 
al je inzet bij ons koor maar ook voor je maatschappelijke bijdrage Ko-
ninklijk onderscheiden. Piet wij hopen je nog vele jaren in goede ge-
zondheid, ondanks het feit het laatste half jaar je wat parten gespeeld 
heeft, in ons midden te hebben. Ons koor kan niet zonder zangers zo-
als jij. 
 
Proficiat! Nu na het Lid van Verdienste de welverdiende gouden speld.
    
Wim Hendrix 
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In memoriam Thei Dobbelsteyn 
 
Namens het mannenkoor DSM • SABIC wil ik een korte 
herinnering uitspreken aan Thei Dobbelsteyn van wie 
wij vandaag afscheid  moeten nemen 
Thei begon  zijn zangers carrière in 1974 maar door 
verschuiving in zijn werkzaamheden kon hij de repeti-
ties niet meer bijwonen en werd hij genoodzaakt het 
koor te verlaten. Amper een jaar later, in 1975, trad 
Thei toe tot het Zangkoor Centraal laboratorium, zoals 
het toen heette. Volgend jaar zou hij gehuldigd worden 
met zijn40 jarig lidmaatschap. Helaas is hem dit niet meer gegeven. 
In deze bijna 40 jaar heeft hij alle Ups en Downs binnen ons koor mee-
gemaakt en als ik snel door mijn geheugen wandel dan kom ik Zijn be-
trokkenheid als koorlid op diverse plaatsen tegen hij was een meer dan 
verdienstelijk koorzanger,  jaren een steunpunt bij de baritons. 
Vele jaren heeft hij de handen uit de mouwen gestoken door  voor de 
aanvang van de  middag repetitie de aula op research zodanig in te 
richten zodat zijn collega zangers maar hoefden aan te schuiven. 
Zo kon hij genieten van repetities en concerten met voor hem als laat-
ste hoogtepunt het optreden in het openluchttheater te Valkenburg in 
april  jl. Ook de concertreizen waren voor hem samen met Fien genie-
ten ten top. Een van zijn gezegdes “het koor Stijt bie mich op de aejste 
plaats mer Fien stijt dao boave”  kwam deze dagen ten volle tot uiting. 
Thei was trots op de dingen die ZIJN koor deed en droeg dat ten volle 
uit. Zelfs  onder het genot van een teske koffie samen met Fien op de 
Gelaense en Zittische mert  terrassen vonden de entreekaarten van 
concerten van ons /zijn koor gretig aftrek. Thei was een Rustige en Ge-
zellige man en in voor een grap. Altijd positief en optimistisch, een 
wanklank kwam nooit over zijn lippen. 
Wij verliezen in Thei niet alleen een geweldig lid maar ook een vriend, 
zeer gewaardeerd binnen en buiten ons koor. Ik denk, ik weet het wel 
zeker, de post, de bezoekjes en telefoontjes  van onze koorfamilie tij-
dens  zijn ziekte periode hebben dit bewezen. Wij zijn hem veel dank 
verschuldigd. Thei  BEDANKT 
Namens  het gehele koor DSM • SABIC wens ik Fien veel sterkte en 
kracht toe om de draad van het leven weer op te pakken, nu zonder 
THEI. Met steun van de Kinderen, kleinkinderen en de band met Thei 
zijn koor moet het zeker lukken en dan gaat zijn laatste wens “Biej-ein 
blieve” in vervulling. 
 
Wim Hendrix 
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Laatste koorfoto met achtergrond Centraal Laboratorium  
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  Steef Bongers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Steef Bongers 
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