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 Woord van de voorzitter  
 
 
2015 een Topjaar 
Zonder enige schroom schrijf ik deze kop van het voorwoord want muzi-
kaal 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 gerenommeer-
de Orkesten, Guido’s Orchestra, Romeens Filharmonisch orkest en het 
Metropool orkest. 
Van al deze concerten genoot het publiek in volle teugen en werden zo-
wel radio als TV opnames door L1 gemaakt. 
De redactie zal in dit koorblad over deze evenementen uitgebreid ver-
slag doen. 
Voor mij persoonlijk waren er nog twee hoogtepunten.  
In het jaar van de mijnen waarbij de slogan CULTUUR VERBIND KOM-
PELS de leidraad was voor samenwerking. 
De manier waarop besturen en zangers van boven genoemde koren 
met elkaar  en Orkesten samenwerkten groeide uit tot één grote Koorfa-
milie. 
Zonder enige wanklank werd samengewerkt met de solisten en orkes-
ten, 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 en de herdenking van de slacht-
offers van de NAK 2 ramp  hebben een enorme indruk achtergelaten. 
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 tweeduizend mensen een prachtige aanloop naar het Kerstfeest 
te bieden. 
Als koorfamilie hebben we het jaar afgesloten met het opluisteren van 
de H.Mis in Neerbeek, waarna een gezellig samenzijn een waardig sluit-
stuk was van het afgelopen jaar. 
Beste mensen wij hebben een druk muzikaal jaar met vele  hoogstaan-
de evenementen achter de rug, dat veel energie en inzet van alle be-
trokkene  heeft gevraagd. We kijken echter met trots en voldoening te-
rug naar deze “klinkende”resultaten. 
Voor mij blijft er maar een woord voor allen over:  

CHAPEAU. 
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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 con-
certen 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 
Willen we het niveau van ons koor handhaven is dit een must. 
Natuurlijk zal er ook ruimte zijn voor een lustrum uitstapje, hierbij verlie-
zen we mijn slogan zingen bij het mannenkoor DSM • SABIC is zingen 
met plezier niet uit het oog. 
 
Mag ik U allen een sfeervol  maar vooral een GEZOND 2016  toewen-
sen. 
 
Wim Hendrix 
Voorzitter 
 
 
 
 
Concertagenda 2016 
 
Onderstaande agenda is een zeer voorlopige, definitieve data moeten 
nog worden vastgesteld. 
 
 
05 mei   Lentekriebels 
 
 
09 oktober  Concert t.g.v. het 65-jarig te Wittem  
 
 
12 december Kerstconcert Heerlen 
 
 
14 december Kerstconcert Geleen 
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Timisoara 2015 Concertreis van Venlona 
 
In het kader van het 115 jarig bestaan organiseerde K.Z Venlona een 
“Grote Reis” waarbij partners, dames van overleden leden en “Vrienden 
van Venlona ook mochten deelnemen. Dat werd al snel een heel vlieg-
tuig. De 20 onbezette plaatsen werden aangeboden aan collega-
zangers uit de koren van Wim Schepers. 
Nu zou je denken dat er een run zou zijn op die plaatsen maar dat was 
toch niet zo. 
Vanuit het Rumpens mannenkoor ging er een zanger mee. Vanuit Kerk-
rade niemand en vanuit “ons “ koor dus 7 mannen. 
Het werd een inspannende zomer.  Eerst moesten de heren bijna iedere 
week naar Venlo om de stukken in te studeren en om opgenomen te 
worden in de Venlona-familie. 
Dat laatste was niet zo erg moeilijk daar Piet Hendriks en Nico Nagt-
zaam echte Venlonaars zijn en hun dialect nog niet verontreinigd door 
zuidlimburgse invloeden. 
Op cruciale momenten lieten ze dus  Piet het woord doen en viel het 
zuidelijkere accent van de anderen totaal niet op. 
Voor de dames golden natuurlijk hele andere normen. 
Zij hoefden helemaal niets te zeggen en waren er alleen voor de gezel-
ligheid en het mooi. 
Dat laatste was goed te zien aan de maat van de koffers die we twee 
weken van te voren al op transport moesten zetten.  
Wij gingen uit van 35 graden en droog zonnig weer......... 
Concert in de open lucht in een park, lunches en diners in tuinen en aan 
de waterkant. 
Timisoara wordt ook wel klein Wenen genoemd dus stel je dat maar 
eens even voor.....Het vervelende was wel dat we onze leukste spullen 
hadden ingepakt en er vervolgens in Nederland een hittegolf uitbrak...  

Het vervoer naar Venlo was door Pe-
ter Christiani perfect georganiseerd . 
In een luxe bus werden we thuis alle-
maal opgehaald en naar het vertrek-
punt gebracht. Daar was royaal tijd 
voor een gezellige lunch waarbij 
het“DSM-SABIC “familiegevoel  ver-
sterkt werd. Onze Brunssumse vriend 
was direct “ eine van us”. 
Toen in bussen naar  vliegveld Dort-
mund. Heerlijk zo zonder koffers. 
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Op naar hotel Timisoara. En wat voor hotel! Schitterend, middenin het 
oude centrum en pal naast de Opera waar de repetities plaats zouden 
vinden. 
Timisoara in Roemenie bleek al snel een stroom van weggezakte herin-
neringen op te roepen aan het communistische tijdperk, de tachtiger ja-
ren en de val van het Ceaucescu-regime met de bijbehorende beelden 
van de opstand daar. 
En daar zaten wij dus nu middenin. 
De stad wil  culturele hoofdstad van Europa worden in 2021 en timmert 
behoorlijk aan de weg om alles in oude luister te herstellen. Vanuit het 
centrale plein kun je de renovatie dan ook goed volgen.  
Tijdens de stadswandeling op onze eerste dag  raakten we behoorlijk 
onder de indruk van de historie en pracht en praal die er in vroeger tijd  
geweest moet zijn. 

Aan de oever van de rivier de Bega 
lunchten we onder de bomen. 
De Venlonaheren  bidden niet voor het 
eten nee, zij verheffen zich ,zetten hun 
gouden  stemmen  op en dan klinkt er 
een vierstemmig lied uit 100 kelen. Vo-
gels verstommen,vissen happen naar 
lucht, passerende auto's stoppen en 
het bedienende personeel staakt het 
werk. Dat zouden we nog vaker mee-
maken maar de eerste keer maakte 

het ook op ons een geweldige indruk. 115 jaar zang van grootvader op 
kleinzoon doorgegeven. Helaas sloeg het weer snel om.  
De repetities werden verplaatst naar de Opera. 
De dunne zomerkleding kon in laagjes over elkaar en de aanschaf van  
regenjasjes werd al overwogen. 
De weerberichten werden  zo dramatisch dat het openluchtconcert in 
het Rozenpark met plaats voor 3500 personen  moest worden afgelast . 
De generale repetitie, vrij toegankelijk vond dus ook plaats in de Opera. 
De zaal is prachtig en ziet er pas ge-
verfd uit.Een spiegelzaal met kroon-
luchters grenst aan het imposante bal-
kon dat wij herkenden van de oude fo-
to's van de revolutie in 1989. Om een 
goed plekje te bemachtigen voor de 
generale repetitie waren we met een 
aantal dames alvast naar de hoofdin-
gang gegaan.  
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Maar 19.30uur  is 19.30 uur ook al dreigt er onweer dus de deur was en 
bleef dicht. 
Maar geen nood, er zijn daar gezellige winkeltjes waar je ouderwetse 
waaiers kunt kopen en op een airco hoef je niet te rekenen in dat oude 
gebouw. 
Maar toen brak de bui los. Wat zeg ik bui? Zeg maar liever  zondvloed. 
Niet alleen de de hemelsluizen openden zich , het water stroomde ook 
door de straten, gulpte uit putten omhoog en spoot uit losgeslagen re-
genpijpen ( Niet alles is al gerenoveerd maar dat zei ik al) 

Daar stonden we dus in een winkeltje 
met souvenirtjes dat eigenlijk toch ook 
graag wilde sluiten. Tegen achten be-
sloten we toch maar om solidair te zijn 
met onze zingende mannen en het er-
op te wagen. Gewapend met een paar 
paraplus, plastic zakken over het hoofd 
en onze chique schoenen in de hand 
probeerden we zo droog mogelijk het 
gebouw te bereiken. Onmogelijk! 

Helaas hadden niet veel mensen ons voorbeeld gevolgd dus zeker de 
eerste helft van die generale was de zaal maar half gevuld. 
Na afloop zagen we wat het rode fluweel en de glanzende rode verf 
met onze kleren gedaan had............Gelukkig had Jet Janken duizend-
vlekkenzeep bij zich zodat we er ouderwetse handwasjes tegenaan 
konden gooien om onze kleren te redden. 
De brandweer was nog de hele nacht bezig om de kelders van het 
Operagebouw leeg te pompen want daar stond zo'n halve meter water 
in en het was natuurlijk in jaren niet zo'n slecht weer geweest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende dag was dan de première. Voor ons was een deel van de 
zaal gereserveerd en dat was maar goed ook want nu stonden de be-
zoekers tot ver op het plein keurig in de rij te wachten. 
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Bomvol werd het. Zelfs in de midden-
paden en tegen de achterwanden ston-
den en zaten hele gezinnen . Gelukkig 
was het droog........En wij waren blij 
met onze waaiers...... 
De heren deden het geweldig en de 
solisten ook. 
Jullie hebben vast een van de concer-
ten in Heerlen of Venlo bijgewoond dus 
dan weet je waar ik het over heb. 
Na afloop was er een nazit in foyer van de opera met 
hapjes en drankjes. Heel erg gezellig en heel sfeervol. 
Een ander echt hoogtepunt was het opluisteren van de 
mis In de Basilika Maria Radna in Lipova. 
Om 8.00 uur vertrokken we vanuit ons hotel met bussen 
door een stad in zondagsrust en een stil landschap waar 
de verschillen met de westerse infrastructuur nog goed zichtbaar zijn. 
En dan achter al die boerendorpjes en landweggetjes doemt de Basilika 
van Maria Radna  op in al zijn grootsheid. 

Ook hier weer een volle kerk en een 
groot applaus na afloop voor het con-
cert dat nog na de mis gegeven werd 
op de trappen voor het altaar. Onze pi-
anist Gerald Wijnen begeleidde het 
koor. 
Het door de paters daar zelf gebrou-
wen drankje werd gul geschonken en 
vond gretig zijn weg naar  de droge ke-
len zodat de stemming er goed in-

kwam  en als dank natuurlijk nog even het Venlonalied gezongen werd 
in de tuin van het klooster  Met de bus waren we toen zo bij het lunch-
adres . Het weer was weer prima, de heren uitgelaten want de concer-
ten zaten erop en op de terugweg naar ons hotel was het opmerkelijk 
stil in de bus. 
In de stad zelf hebben we verder genoeg tijd gehad om te genieten van 
de parken,de terrassen, de musea en de stadswandelingen. Het hotel 
was prima en het eten erg goed en afwisselend. Groot compliment voor 
de organisatie die dit gerealiseerd heeft. 
Ik heb geprobeerd om jullie een beetje mee te nemen op onze reis via 
dit sfeerverslag. 
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Het afscheid in Dortmund mag  ik jullie daarbij eigenlijk niet onthouden. 
Dat vond plaats in de brouwerij van D.A.B. Naast de meer dan terechte 
dankwoorden  
aan alle commissies sprak   Piet in zijn mooie Venloosch namens ons 
en kreeg daarmee alle lachers op zijn hand. En wij zongen het Venlona-
lied maar dan in subtiel aangepaste versie. Door  Venlona en Venlo twie 
name zoe vol meziek te veranderen in Venlona en GASTEN DAN IS 
HET PAS MEZIEK  kregen wij een staande ovatie. 
 
En dan de dvd die er ge-
maakt is van het concert in 
de opera in Timisoara. 
Daar staan prominent in ie-
der shot minstens een maar 
meestal twee of drie  
DSM • SABICers… 
 
 
 
Irene Nagtzaam-Cornet 
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Opera per Tutti, opera voor iedereen een samenwer-
king tussen vier mannenkoren. 
 
 

Ter gelegenheid van hun 115 jarig bestaan nam de Koninklijke Zangver-
eniging Venlona het initiatief voor een groots muzikaal en vocaal spek-
takel. 
Groots door de samenwerking van de  vier mannenkoren Venlona, KKM 
St.Lambertus, RMK 1921 Brunssum en Mannenkoor DSM • SABIC, al-
lemaal koren onder leiding van dirigent Wim Schepers. 
 
Dit betekende een samenvoeging tot een groot koor van meer dan 200 
zangers. 
Samen met het groot Staatsorkest van de Opera National Timisoara en 
een vijftal solisten van de nationale opera uit Roemenië zou een muzi-
kaal en vocaal opera spektakel worden uitgevoerd. 
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 verschillen-
de 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”.  
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De meegereisde solisten waren: Nicoleta Colceir – spraan, Läcrämioara 
Ruxanda – mezzosopraan, Cristian Bäläsescu – tenor, Dan Patacä – 
bariton en  Octavian Vlaicu – bas. 
Op het programma, grote opera scenes uit Verdi's opera's Il trovatore , 
Aida, Nabucco, La forza del destino, Un ballo in maschera en Rigoletto. 
Het geheel onder de artistieke leiding van Wim Schepers. 
 
Twee uitvoeringen werden gepland : 12 September in het Parkstad the-
ater Heerlen en 13 September in de Maaspoort te Venlo. 
Een behoorlijk complex project onder leiding van Venlona, die na een 
bezoek aan de verschillende mannenkoren zich wisten te verzekeren 
van de enthousiaste medewerking van alle koren. 
Alle kosten werden door Venlona gedragen inclusief het totale financiële 
risico. 
Venlona combineerde het project met een concertreis naar Timisoara, 
waar hetzelfde concert in augustus werd uitgevoerd, waarbij natuurlijk  
een intensieve afstemming van het koor met orkest en solisten heeft 
plaatsgevonden. 
Alle noodzakelijke voorbereidende activiteiten, waaronder een viertal 
gezamenlijke repetities en vereiste logistieke acties rondom de uitvoe-
ringen werden door Venlona professioneel uitgevoerd. 
Beide uitvoeringen, in Heerlen en Venlo, waren een groot succes. 
Orkest en solisten uit Timisoara waren van een zeer hoog niveau en 
brachten samen met het 200 koppige mannenkoor het publiek in exta-
se. Een uniek project dus, met vooral alle respect en bewondering voor 
Wim Schepers. 
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Interview Cap Hünen 
 
Sittard staat bekend om zijn gezellige markt op donderdagmorgen. 
De vele terrassen en restaurantjes en de romantische straatjes. 
Maar ook de vele kloosters, kerken en geheime tuinen. 
Waarom Cap en Tiny gekozen hebben voor een appartement in Sittard 
na jaren in Geleen te hebben gewoond ben ik helemaal vergeten te 
vragen omdat die keuze bij het zien van hun huis en tuin zo vanzelf-
sprekend was dat de vraag niet eens bij me op is gekomen. 
Al kamperend zijn zij op vele plaatsen in Europa geweest maar Frank-
rijk heeft hun hart gestolen en misschien is dat ook wel de reden dat zij 
hun caravan nog steeds hebben …… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hun Sittardse stek is een gewoon een stukje “la douce France.” 
Nu in de kersttijd staan de lichtjes in de kerstboom buiten op de klok 
zodat iedere middag om 16.00 uur iedereen in het complex mee kan 
genieten. 
Een jeu de boules baan zorgt zomers voor extra sfeer en o wee wan-
neer daar de klad in dreigt te komen. 
Tot vorig jaar klingelde de klok in de toren van de Zusters van de Agne-
tenberg  het Angelus. Nu helaas niet meer maar gelukkig staat het 
kerkje er nog wel. 
De oude muren van de historische Agnetenwal  omsluiten  deze gehei-
me tuin en bieden steun aan de klimplanten en woonruimte voor allerlei 
vogeltjes die door Cap en Tiny natuurlijk ook trouw gevoerd worden. 
Al bijna 14 jaar wonen ze hier met veel plezier. 
 
En al 60 jaar zijn ze een onafscheidelijk paar sinds ze elkaar op  dans-
les leerden kennen rond hun 17 de, verliefd, verloofd, getrouwd en de 
trotse ouders van twee zonen, een dochter en een aantal kleinkin-
deren. 



12  

Mannenkoor DSM • SABIC 

 
 
Printed by 

Cap door na een paar jaar seminarie naar 
de T.V.S. (Technische Vakschool) in Ge-
leen over te stappen en een fijne baan bij 
D.S.M te vinden en Tiny nadat de kinderen 
wat groter werden door via cursussen en 
studie lerares kantoorvakken op de St. 
Catharina huishoudschool te worden . 

 
Cap werkte intussen op het Centraal 
Lab van D.S.M waar hij na zijn oplei-
ding en gevoel voor techniek als la-
borant  steeds met specialistische ap-
paratuur gewerkt heeft. 
In Geleen stond toen door T.N.O  
Delft vervaardigde hoogvacuümappa-
ratuur om permeabiliteitsproeven te 
doen.  

In mijn zoektocht naar een foto van dit apparaat ben ik wel een afleve-
ring van het Chemisch weekblad tegen gekomen van een tentoonstel-
ling uit 1954 waar het apparaat genoemd wordt : Permeo-osmometer en 
wellicht staat er ook nog een opstelling in het Teylersmuseum in Haar-
lem. 
De databank van de staatsmijnen heeft wel een foto van het lab uit 
1967. 
Kijkt U zelf ook eens op www.demijnen.nl  (liefst op een regenachtige 
dag want de uren vliegen zo om)! 
 
Wellicht staan hier ergens een jonge Zef Jacobs, Herman Peeters en 
Cap Hünen? 

 
Zefke als amanuensis en Her-
man als glasblazer. 
Samen hielden ze het het kwik, 
de zuurstof, stikstof en water-
stof onder controle. 
De twee heren waren al lid van 
het Centraal Lab koor en zon-
gen tijdens hun werk ook regel-
matig de nieuwe stukken. 
Cap kon best zingen en impro-
viseerde er een tweede stem 
bij.  
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In Oud Geleen als knaap in het kerkkoor gezeten dus de basis was er 
al. 
Het D.S.M koor had hij al vaker gehoord bij gelegenheden en toen de 
beide heren hem erbij vroegen, was hij snel overgehaald. 
31 was hij toen en er waren veel leden van die leeftijd. Piet Hendriks en 
Dorssers bv. Lei Creemers…...Repeteren tussen de middag dus het 
thuisfront had er ook weinig last van. 
Het koor betekende meteen heel veel voor Cap. 
Hij moet wel echt heel erg ziek zijn ,wil hij een repetitie overslaan. Niet 
voor niets is hij ook al jaren partijleider. 
Door Jan Cellissen werd hij in het bestuur gevraagd en hij  heeft daar 
o.a. aan de basis gestaan van het oud-papier inzamelen. Samen met 
Jan Soontjens, Pierre Vorage en later Jan Leistra . 
 
In die tijd moest het koor zichzelf bedruipen en door het inzamelen van 
het oude papier werd flink geld verdiend. 
Computerpapier deed zelfs 50 cent per kilo! gekleurd papier 6 cent. 
Hoogtepunt was 7000 kilo wat een bedrag van fl. 3500 opleverde. 
Aanvankelijk kon ook papier van thuis worden ingeleverd. 
Door opslag en brandgevaar werd deze lucratieve actie evenwel ge-
staakt maar DSM kende daarna wel een subsidie toe. 
Ook Cap en Tiny bewaren veel goede herinneringen aan het zangkoor 
en met name aan de uitstapjes die werden gemaakt. 
Maar ook de voorbereidingen van die meerdaagse reizen waren in de 
tachtiger jaren een grote uitdaging. 
Niks even bellen of mailen . Nee gewoon met een delegatie op stap. 
Zo zou er in die tijd een Zwitsers koor op bezoek komen. 
Met 4 of 5 man sterk kwamen die heren naar Nederland. Low budget 
logeerden zij niet in een hotel maar bij koorleden thuis. 
En er moest ook wat bekeken worden. Stel je voor in een weekend: De 
afsluitdijk, de Zaanse Schans, de Keukenhof, Neeltje Jans en de Delta-
werken…….. 
Terug kon men in Sittard niet met zo’n grote 
groep in een kroeg terecht……..Dus op naar Ge-
leen waar de andere bestuursleden hun halve 
kratjes pils en flessen wijn en  jonge klare maar 
ophaalden om bij Cap thuis nog even na te pra-
ten…….. 
Pius een van de Zwitserse zangers had zijn ei-
gen Schnaps bij zich.  
In Zwitserland mocht men op basis van stuks vee 
alcohol stoken voor ontsmettingsdoeleinden, 
70% !!!!!!! 
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De fles is authentiek, de inhoud niet meer die wordt regelmatig bij ge-
vuld met nu max 40%. 
Maar goed Mevrouw Miggi Repsamen  bood wel meteen aan dat doch-
ter Lilian die voor dierenarts studeerde daar kon komen logeren. 
Dat greep Lilian met beide handen aan en zo kwam zij op een boerderij 
van een toch eigenlijk wildvreemde jenever stokende boer met 6 boe-
rendochters die zich op hun beurt zorgen maakten over zo’n “stads” 
meisje en blij opgelucht waren toen zij de volgende morgen al in overal 
en op kaplaarzen aan het ontbijt verscheen. 
Het contact is er nog altijd en ook het recept van de Kafi Luz uit Luzern: 
slappe koffie met veel suiker en een flinke scheut Schnaps. 
Ook over het tegen bezoek aan de Zwitsers zit nog een anekdote vast. 
Incomplete papieren? Pierre Storken? Pascontrole ? Mee met de doua-
ne? Weet U wat? Vraagt U er Cap zelf na in de pauze van de repetitie. 
 
Cap en Tiny, Hartelijk dank voor dit inkijkje in jullie “geheime tuin” van 
privé- en koorleven. 
Lekker blijven zingen als onmisbare eerste tenor! 
Blijven bridgen, kamperen en reizen en genieten van jullie kinderen en 
kleinkinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Uiterst links, Cap in zijn jonge jaren, bestuurslid  

 
Irene Nagtzaam-Cornet 
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2015 Jaar van de mijnen 
 
Koempel concerten 

Deze keer niet het gebruikelijke begin van 
een verslag, maar zéér ongebruikelijk met 
een pluim op onze eigen hoed.  
Waarom? . . . en mag dat? 
Ja dat mag, want we zijn zeer blij met de 
rol die we, als DSM•SABIC koor, hebben 
mogen spelen in het jaar van de mijnen en 
trots dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen met de organisatie 
en uitvoering van een eigen meerkorenconcert. Al was het niet de eer-
ste keer dit jaar dat we met meerdere koren op de bühne stonden. We 
hadden al een mega-ervaring achter de rug met de uitvoering van het 
topconcert, “Opera per Tutti” in Heerlen en Venlo ter gelegenheid van 
het 115 jarig bestaan van het mannenkoor “Koninklijke Zangvereniging 
Venlona”, waarbij zo’n 220 mannenzangers hun stemmen lieten horen. 
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Maar nu het koempelconcert, het begon er allemaal mee dat in het ka-
der van het “Jaar van de Mijnen” drie mannenkoren uit de Oostelijke en 
Westelijke Mijnstreek het initiatief namen om een Koempelconcert te or-
ganiseren onder het motto “Cultuur verbindt Koempels”.  
 

 
De algemene doelstelling was, dat het concert typisch Limburgse herin-
neringen aan de mijnwerkerstijd van weleer moest oproepen voor oud-
koempels, hun familie en nabestaanden. 
Gezien de reacties van de vele bezoekers, hebben we het gevoel dat 
deze doelstelling zeer zeker gerealiseerd is. 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 reper-
toirekeuze met prachtige koorwerken, Limburgse liederen en ever-
greens, 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 Lambert (Kerkrade) onder de leiding van hun aller 
dirigent Wim Schepers. Deze koren traden niet, zoals gebruikelijk, op 
als individueel koor, maar manifesteerden zich, en dit is toch wel uniek 
te noemen, als één groot Mannenkoor. 
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Het concert werd overigens tweemaal uitgevoerd, op vrijdag 23 oktober 
in de Hanenhof te Geleen (georganiseerd door Mannenkoor 
DSM•SABIC) en op zaterdag 31 oktober in de Brikke Oave te Brunssum 
(georganiseerd door RMK’21). 
Het concert in Geleen kreeg nog een speciaal koempeltintje. De voorzit-
ter (Ludo Janssen) van de Stichting tot behoud van het Franse klooster 
in Sittard kreeg de gelegenheid om iets te vertellen over het Franse 
klooster. Vanuit de historie is er een duidelijke relatie tussen het Franse 
Klooster (voormalig ziekenhuis ‘De Goddelijke Voorzienigheid’) en het 
mijnwerkersverleden. Vele mijnwerkers werden verpleegd in het Sittard-
se Ziekenhuis. Er wordt ook wel eens gesproken over het “Hospitaal 
van de Koempels”. De toegang van het concert was gratis, maar na af-
loop werd een vrije maar gulle gave door de bezoekers verstrekt ten ba-
te van de restauratie van het Verschueren pijporgel uit de Kapel van het 
Franse Klooster. 
Wij waren blij en verheugd dat we zo velen, die nog herinneringen koes-
terden aan het “koempeltijdperk”, mochten begroeten bij deze eenmali-
ge concerten en hopen dat we bij volgende concerten deze lijn voort 
kunnen zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

De afsluiting van het jaar van de mijnen was het Barbara concert in de 
Roda hal met medewerking van het metropolen orkest, de mannenko-
ren DSM•SABIC, RMK'21, St Lambertus en vele bekende Limburgse 
artiesten. 

Dit concert werd live op L1 uitgezonden. 
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Herdenking van de ontploffing van de naftakraker 
(NAK2) 1975 
 
 
    De dood is maar een deur 
    niet meer of niet minder 
    en dit leven maar een kamer 
    treur niet omdat ik zo vroeg ging 
    ik ben niet ver weg 
    als je wil kun je me voelen 
    als je luistert zul je me horen 
    tussen ons is maar een muur 
    dit huis kent vele kamers 
    we kunnen ze samen verkennen 
    ik wacht, ik wacht, ik wacht........ 
 
    Toon Hermans 
                              
Op 7 november 2015 was het 40 jaar geleden dat een ontploffing van 
de naftakraker (NAK2) een onuitwisbare indruk achterliet bij de families 
van de 14 slachtoffers, medewerkers van DSM, de directe omgeving 
en vele anderen. Ieder jaar heeft een herdenking plaatsgevonden bij de 
gedenkplaat op het Chemelot terrein. 
Nu na 40 jaar is, op wens van de familie van de slachtoffers, een nieuw 
monument ter nagedachtenis geplaatst op de  begraafplaats 
“Vouershof “ die voor een ieder toegankelijk is en letterlijk en figuurlijk 
meer ruimte biedt tot herdenken. 
Het nieuwe monument 
bestaat uit een halfrond 
van 14 zuilen die in 
hoogte variëren en zijn 
uitgevoerd in Namense 
hardsteen. 
De zuilen zijn aan de 
bovenkant “ afgebroken 
“ als symbool van een 
te vroeg beëindigd le-
ven. 
In de parochiekerk 
H.Augustinus Geleen-
Lutterade werd een indrukwekkende herdenkingsdienst gehouden, op-
geluisterd door het mannenkoor DSM•SABIC. 
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Onze KNZV jubilarissen 
 
Beste koor familie 
Vorig jaar hebben we drie gouden koor jubileums mogen vieren, nu mo-
gen we drie zangers feliciteren met hun langdurig lidmaatschap bij het 
KNZV en wel Bér van Hest , Wim, Nusser, beiden 50 jaar en Ger Jans-
sen 40 jaar. 
Voordat ik deze drie aimabele mannen ga feliciteren wil ik eerst de part-
ners danken voor hun steun aan deze mannen namens ons bestuur kan 
ik alleen maar waardering uitspreken met een dank je wel . 
Wij willen dat onderstrepen met mooi boeket. Bloemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan de feestelingen:  
 
Bér van Hest  
Bér op zijn 23ste begonnen als zanger in het Maastrichtse land in  WYC-
KER ZANGERS het koor waar hij zich super thuis voelde. Maar Bér 
keek vooruit, zijn dochter was verhuisd naar Geleen en Bér  dacht dao 
mot ich in de buurt goen woene. Zo gezegd en gedaan. Oei wat noe mit 
ut koer, dat is een probleem ummer reize nao Mestreech dat is te gek,  
ich gaon hier loeren en hij kom nao onderzoek bij us. 
Bér voelde zich snel thuis bij de tweede tenoren en het beviel hem zo 
goed dat hij een collega oet mestreech euverhaolde om bij us te komme 
zingen. Bér wij hopen dat je nog lang bij ons koor blijft zingen op de ma-
nier zoals je dat al 10 jaar bij ons doet  
Proficiat. 
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Wim Nusser 
Beste mensen Wim is bij ons koor de meest bejubelde zanger  en nu 
in 2015 gouden jubilaris KNZV. Wim zingt in ons koor ook als tweede 
tenor. Begonnen in het kerkelijk zangkoor te Lutterade daarna vervolg 
in het Steinder mannenkoor en in 1982 overgestapt naar het Sweyk-
huiser mannenkoor  maar in 1986 als tweede tenor overgestapt naar 
ons koor, op dat moment zong Wim in twee koren. In 1998 was hij het 
de berg op fietsen moe en bleef hij alleen maar zingen bij ons koor. 
Wim is een zanger binnen ons koor die recht door zee zijn mening 
zegt en de voorzitter soms het vuur aan de schenen legt maar altijd 
met het welzijn van het koor voor ogen. Wim is een trouw lid en is na-
genoeg altijd aanwezig en dat is gezien zijn privé situatie een comple-
ment waard. De steun van…TRUUS……..is dan ook hier van grote 
waarde. Wim blijf lekker zingen en laat je niet weerhouden kritisch te 
zijn we kennen elkaar al zo lang,samen  komme veer der altied oet. 
Proficiat. 
 
Ger Janssen 
Ger is in 1974 aan zijn zangcarrière begonnen als koorzanger bij het 
destijds bestaande DAF koor. Net als ons koor vonden er diverse 
naamsveranderingen plaats o.a. Daf/Volvo-koor en uiteindelijk het Gu-
liks mannenkoor NedCar. 
Ger ik weet dat je al die jaren met veel plezier hebt gezongen als eer-
ste  maar ook als tweede bas. Het was niet alleen het zingen met ple-
zier, je nam ook bestuurlijke verantwoording om het koor te ondersteu-
nen. Je was en bent een aimabel zanger met veel passie en overgave, 
waarvan wij al 5 jaar die je bij ons bent kunnen genieten. Het is fijn om 
zo iemand als jou in ons koor te hebben en we spreken de hoop uit 
dat je nog vele jaren bij ons je zangkunst laat horen. 
Proficiat. 
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In memoriam Herman Bartelink 
 

Namens het mannenkoor DSM•SABIC wil ik 
een korte herinnering uitspreken aan Herman 
Bartelink, bariton van ons koor waarvan we in 
deze H.Mis afscheid moeten nemen. 
Herman onze oudste zanger begon zijn lidmaat-
schap in 1976 bij het centraal laboratorium koor 
zoals ons koor toen heette. 
Volgend jaar zou hij gehuldigd worden met zijn 
40 jarig lidmaatschap helaas is hem dat niet 
meer gegeven. In deze bijna 40 jaar heeft hij al-
le Ups en Downs binnen ons koor meegemaakt, 
Hierin hebben we Herman leren kennen als een 
aimabel en vriendelijke man met een eigen me-
ning positief kritisch maar steeds opbouwend voor het koor. 
Maar het grootste compliment ontving Herman  van zijn collega’s voor 
de moeite die hij zich nam, zelfs op hoge leeftijd, de afstand Landgraaf- 
Geleen met plezier te overbruggen om  deel te kunnen nemen aan de 
wekelijkse koorrepetities dat was bewonderingswaardig en kenmer-
kend voor de binding met ons koor. 
Als ik hem na de repetitie aansprak, Herman ben je voorzichtig, dan 
antwoordde hij steevast, “Jazeker Wim, kijk ik bel nu Nelly en dan zeg 
ik dat de repetitie is afgelopen, loop nu naar de auto en dan ben ik zo 
weer thuis”. 
Herman een koormens in hart en nieren zag het laatste jaar zijn ener-
gie en mogelijkheden steeds minder worden en nam hij met het bezoek 
aan ons lente concert 2014 en een plekje op onze nieuwe koorfoto af-
scheid van  jarenlang koorzanger bij het mannenkoor DSM•SABIC.  
Na dit afscheid bleef hij belangstellend lid. 
De koorleden en in het bijzonder de baritons zullen Herman missen  
Wij wensen zijn echtgenote Nelly, kinderen en kleinkinderen dat de 
mooie herinneringen aan Herman jullie alle de kracht geven om dit ver-
lies te verwerken. 
 
Herman, Dank en Rust Zacht. 
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In memoriam Sjra Notten 
 

Namens het mannenkoor DSM•SABIC wil ik 
een korte herinnering uitspreken aan Sjra Not-
ten 1ste tenor van ons koor waarvan we na deze 
Eucharistieviering afscheid gaan nemen.  
Na al bij ander koren gezongen te hebben ver-
volgde Sjra zijn zang carrière in 2000 bij ons 
koor 
Sjra heeft als trouw lid in deze periode alle Ups 
en downs bij ons koor meegemaakt 
Hierin hebben we Sjra leren kennen als een rus-
tige vriendelijke man, een verteller, soms een 
beetje eigenwijs  maar altijd met een positieve 
uitstraling naar ons koor. 
Het deelnemen aan repetities  en concerten waren voor Sjra hoogte 
punten. 
Sjra een koormens in hart en nieren zag de laatste jaren zijn energie 
en mogelijkheden steeds minder worden. 
Het niet meer mogen autorijden kon door zijn Elsloose zangmakkers 
opgelost worden en kon hij de repetities weer bezoeken maar zijn ge-
zondheid liep verder terug en het bericht “’T geit neet meer” liet dan 
ook niet lang op zich wachten. Toch kwam hij zonder mee te zingen 
tussen de mannen zitten. Stil, gewoon om van de koorklanken te ge-
nieten. 
Wij verliezen in Sjra niet alleen een goede zanger maar vooral een 
vriend, zeer gewaardeerd door de Zangers en dirigent van ons koor. 
Voor al zijn kwaliteiten zijn we als koor hem veel dank verschuldigd en 
zeg ik oprecht. 
Sjra bedankt! 
Namens de gehele koorfamilie wens ik Fien veel sterkte en kracht toe 
om de draad van het leven weer op te pakken. Nu zonder Sjra, met 
steun van de kinderen, kleinkinderen en met de band van Sjra zijn koor 
moet het zeker lukken. 
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Horizontaal: 
1 Braziliaanse dans - 6 nadeel - 11 oever - 14 buit - 15 inzet - 16 Japanse parel-
duikster - 17 ternauwernood - 18 beschermd natuurpark - 20 immuun - 22 kleine 
kerkelijke groep - 23 plant - 24 patroon - 25 kunstvezel - 29 vaste koper - 
31 kwijtschelden - 33 hetzelfde - 37 lusthof - 38 afgemat - 39 talent - 
40 mannetjesgans - 41 voetballer - 44 transpiratievocht - 46 standpunt - 
47 bijzonderheid - 50 bitterheid - 51 bijnaam - 52 redder - 58 mededeelneemster 
aan een maaltijd - 60 militair hoofddeksel - 61 kunstwerk - 62 soort schaatsen - 
63 Afrikaans dier - 64 mannetjeshond - 65 oogje van garen - 66 onkruid 
 
Verticaal: 
1 naaldboom - 2 behoeftige - 3 soort hond - 4 keten - 5 golfterm - 6 sierdek op een 
bed - 7 destijds - 8 kalmte - 9 Spaanse uitroep - 10 samendrukken - 11 oplettend - 
12 soort viool - 13 niet doen - 19 stichten - 21 kampeerverblijf - 24 op dat toekom-
stige tijdstip - 25 werpanker - 26 toespraak - 27 slotwoord - 28 zaag met een smal 
blad zonder eind dat over wielen loopt - 29 rode biet - 30 bereide dierenhuid - 
32 loopvogel - 34 Spaanse schilder (surrealist) - 35 kortstondig - 36 beenderinhoud 
- 41 blad papier - 42 niet breed - 43 groep wielrenners - 45 Europese bizon - 
47 bedrijver - 48 keur - 49 fijn weefsel - 50 scheidingslijn - 52 ploegsnede - 
53 voedsel - 54 Japanse rijstdrank - 55 grote waterplas op de heide - 56 moesplant 
- 57 spoorstaaf - 59 gevangenis 
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