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Inleiding	
Na	 een	 jaar	 met	 toch	 wel	 bewogen	 en	 emotioneel	 belastte	 periodes	 werd	 weer	 op	 de	
vertrouwde	wijze	afgetrapt	in	de	herberg	van	de	Ontmoetingskerk	op	4	januari,	met	ook	dit	jaar	
toch	weer	een	paar	mooie	evenementen	in	het	verschiet.	
Het	 eerste	 optreden	was	 echter	 niet	 het	meest	 gewenste	 evenement,	 want	 we	moesten	 eind	
januari,	zonder	acute	voortekenen	en	dus	zeer	onverwacht,	al	aantreden	voor	de	begrafenis	mis	
van	ons	trouwe	koorlid	Huub	Bekkers.		Op	dat	moment	konden	we	niet	bevroeden	dat	het	jaar	
nog	meer	droefenis	voor	ons	in	petto	zou	hebben	en	dat	ons,	in	dat	opzicht,	het	zwaarste	jaar	uit	
onze	koorgeschiedenis	te	wachten	stond.	Want	naast	Huub	zouden	we	ook	nog	afscheid	moeten	
nemen	van	onze	zangcollegae	Fons	Offermans,	Bèr	van	Hest	en	Hein	Emde.	
Gelukkig	was	er	op	muziekgebied	toch	nog	één	en	ander	van	belevingswaarde	te	genieten.	Zoals	
met	ons	koorreisje	naar	Amsterdam	waar	we,	in	muzikaal	opzicht,	toch	met	enige	trots	op	terug	
mogen	 kijken,	 met	 als	 hoogtepunt	 een	 matineeconcert	 in	 een	 afgeladen	 kerkzaal	 van	 de	
Hermitage.	 Ook	 het	 recreatieve	 gedeelte	 van	 de	 dag,	met	 een	 rondvaart	 op	 de	 Amsterdamse	
grachten	en	een	afsluitend	dinertje,	werd	door	de	zangers	en	hun	partners	zeer	op	prijs	gesteld.		
Helaas	bracht	het	geplande	meerkorenconcert	in	het	Continium	niet	wat	we	ons	er	allemaal	van	
voorgesteld	hadden,	want	door	enige	administratieve	en	organisatorische	nalatigheden	werd	op	
het	 allerlaatste	moment	 het	 evenement,	 om	 veiligheidsredenen	 voor	 de	 deelnemers,	 afgelast.	
Als	 pleister	 op	 de	 wonde,	 mochten	 we	 wel	 aantreden	 in	 het	 voorprogramma	 van	 de	
openingsceremonie	van	het	WMC	2017.		
Ook	 ons	 sociale	 gezicht	 als	 koor	 hebben	 we	 zeker	 dit	 jaar	 ook	 weer	 laten	 zien	 met	 het	
opluisteren	van	een	mis	in	de	Koepelkerk	te	Maastricht	en	deelname	aan	een	vier	koren	treffen	
bij	de	Wiejerdzangers	in	St	Joost.	
Hoewel	er	natuurlijk	wel	een	sociaal	tintje	aan	zit,	mogen	we	de	kerstconcerten	toch	niet	in	deze	
categorie	 inschalen.	 Het	 is	 ieder	 jaar	weer	 een	 optimale	 belevenis	 voor	 publiek,	 artiesten	 en	
zangers.	 Onze	 decemberconcerten	 zijn	 het	 toefje	 slagroom	 [al	 dan	 niet	 met	 kers(t)]	 op	 het	
jaarprogramma	van	het	koor.	De	muziekcommissie	onder	leiding	van	onze	dirigent	weet,	tot	op	
heden,	telkens	weer	een	selectie	van	artiesten	en	uit	te	voeren	werken	te	maken	die	aanspreekt,	
verrassend	 en	 zelden	 voorspelbaar	 is.	 Een	 prachtige	 mix	 van	 traditionele	 kerstmuziek	 en	
profane	liederen,	weliswaar	alles	gerelateerd	aan	de	sfeer	van	het	jaargetijde.	En	dit	jaar	kwam,	
met	 recht,	 aanstormend	 jeugdig	 talent	 volop	 in	 de	 picture	 om	 solistisch,	 alsook	 in	
samenwerking	met	het	koor,	hun	kunnen	aan	het	grote	publiek	te	tonen.	
Dat	was	 zo’n	beetje	2017,	met	een	 lach	en	een	 traan,	maar	het	koorjaar	kent	geen	 fatsoenlijk	
einde	 voor	 de	 hele	 koorfamilie	 zonder	 kerstviering.	 Gezien	 het	 enthousiasme	 over	 de	
kerstviering	van	2016	(weliswaar	een	jubileumjaar)	werd,	zij	het	op	iets	soberder	schaal,	voor	
dezelfde	 invulling	gekozen,	met	een	dinertje	 in	Brasserie	Abshoven	 te	Munstergeleen.	Ook	dit	
jaar	was	het	een	afsluiting,	die	aller	goedkeuring	kon	wegdragen	en	een	ieder	keerde,	met	een	
gevoel	van	voldoening,	terug	in	de	huiselijke	kring	om	met	eigen	familie	het	jaar	af	te	ronden.	
De	 slotconclusie	 is,	 dat	 we	 weer	 gemotiveerd	 zijn	 om	 er	 in	 2018	 het	 beste	 van	 te	 maken,	
mogelijk	wel	met	een	ietsie	pietsie	meer	lach	en	toch	met	wat	minder	traan.		
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1 Bestuursactiviteiten 

1.1 Bestuursvergaderingen 
In	 het	 afgelopen	 verenigingsjaar	werden	 11	 formele	 bestuursvergaderingen	 gehouden	 op	 het	
hoofdkantoor	 van	 DSM	 te	 Sittard.	 Samen	 met	 de	 Organisatie-	 en	 de	 Muziekcommissie	 is	 de	
hoofdmoot	van	de	bestuursactiviteiten	opgeslokt	door	het	organiseren	en	in	goede	banen	leiden	
van	uitvoeringen,	concertreisje	en	andere	muzikale	verplichtingen.	

1.2 Algemene ledenvergadering 
1.2.1 Jaarvergadering 
Op	22	 februari	2017	werd	 in	 't	Volkshoes	 te	Lindenheuvel	de	66-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.	
Jan	Geurts	 	 	 Lid	/	Coördinatie	Organisatie	en	Technische		Cie.	
Fer	Janken	 	 	 Lid	/	Organisatie	Cie.	
Monique	Vinken-Donko	 Lid	/	Gastvrouw	/	Organisatie	Cie.	/	Kleding	Cie.	

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	2017	was	er	geen	actieve	deelname	m.b.t.	 externe	cursussen,	 voorlichtingsprogramma’s	en	
workshops.	
	 	



	 	 	

Mannenkoor	DSM!SABIC	 Jaarverslag	2017	

JVS 2017.docx pagina 6 van 21	

1.4 KNZV-Limburg 
1.4.1 KNZV-L 
Een	 delegatie	 van	 het	 bestuur	 was	 in	 2017	 aanwezig	 op	 de	 Voor-	 en	 Najaarsvergadering	 van	
KNZV-Limburg.	Tijdens	de	Voor-	en	Najaarsvergadering	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.	 Een	 ander	 punt	 dat	 aandacht	 trok	 was	 de	 roep	 om	 nieuwe	
bestuursleden	om	de	open	vacatures	in	te	vullen.	

1.4.2 Regio Swentibold 
Er	is	dit	 jaar	geen	bijeenkomst	geweest.	De	animo	hiervoor	bij	de	aangesloten	koren	is	tot	het	
nulpunt	gedaald	en	zal	ook	moeilijk	weer	op	gang	te	brengen	zijn.	Ook	in	de	andere	regio’s	ziet	
men	hetzelfde	beeld,	zelf	overleven	komt	op	de	eerste	plaats	voor	de	meeste	koren.	
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2 Leden 

2.1 Mutaties 
2.1.1 Nieuwe leden 
Nico	van	de	Pol	

2.1.2 Opzegging 
Charles	Geersheuvels	
Dieter	Hoffmann	
John	Schouten	

2.1.3 Overleden 
Huub	Bekkers	
Hein	Emde	
Fons	Offermans	
Bèr	van	Hest 

2.2 Koorsamenstelling 
Op	31	december	2017	had	het	koor	49	zingende	leden.	
Onderverdeeld	naar	de	verschillende	partijen	ziet	het	beeld	er	als	volgt	uit:	
	

Partij	 01-01-2017	 31-12-2017	 leeftijd	 Gem.	leeftijd	

1e	Tenor	 12	 10	 70-81	 76,2	

2e	Tenor	 15	 13	 69-81	 74,0	

Bariton	 15	 15	 56-86	 72,0	

Bas	 13	 11	 59-84	 75,1	

Totaal	koor	 55	 49	 	 74,3	

 
We	zien	het	vertekenende	beeld,	dat	de	gemiddelde	leeftijd	lichtjes	gedaald	is	t.o.v.	2016.	
Van	de	51	zingende	en	niet-zingende	leden	komen	er	23	uit	de	gemeente	Sittard-Geleen.	

2.3 Jubilarissen 
Dit	jaar	waren	er	geen	KNZV-jubilarissen.	
	
Zoals	 te	 doen	 gebruikelijk,	 worden	 in	 het	 jaarverslag	 ook	 de	 namen	 genoemd	 van	 de	 jubilea	
waarbij	geen	huldiging	plaatsvindt,	de	zogenaamde	“lustrumvierders”,	in	2017	was	dit	er	maar	
één:	
10	jaar:		 Frans	Schmeitz	
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3 Verenigingsactiviteiten 

3.1 Nieuwjaarsviering 
Omschrijving:	 Nieuwjaarstreffen	
Datum	/	tijd:	 04-01-2017	/	19:30	uur	
Locatie:	 Ontmoetingskerk	(Herberg),	Geleen	
Medewerkenden:	 Koorleden	en	partners	
Verslag:	
De	 aftrap	voor	het	nieuwe	 jaar	werd,	 zoals	 gebruikelijk,	weer	 gedaan	 in	de	Ontmoetingskerk.	
Met	 een	 hapje	 en	 een	 drankje	 werden	 de	 koppen	 weer	 bij	 elkaar	 gestoken,	 met	 het	 vaste	
voornemen	om	er	weer	een	gezellig	maar	tevens	een	goed	koorjaar	van	te	maken.	
(Nieuwjaars-speech	voorzitter	in	bijlage)	

3.2 Opluistering Mis, Elsloo 
Omschrijving:	 Uitvaart	Huub	Bekkers	
Datum	/	tijd:	 24-01-2017	/	11:00	uur	
Locatie:	 Mariakerk,	Elsloo	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM!SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers;	orgelbegeleiding	Gerald	

Wijnen	
Verslag:	
Weliswaar	was	Huub	 in	december	met	enige	klachten	opgenomen	in	het	ziekenhuis.	Maar	het	
bericht	van	overlijden	kwam	toch	als	een	donderslag	bij	heldere	hemel.	En	we	mogen	trots	zijn	
dat	 we,	 met	 een	 zeer	 korte	 organisatietermijn	 en	 zonder	 enige	 muzikale	 voorbereiding,	 met	
zovelen	aanwezig	waren	om	een	waardige	en	mooi	gezongen	mis	op	te	luisteren	bij	het	afscheid	
van	ons	trouwe	koorlid.	
(Afscheidswoord	van	voorzitter	in	bijlage)	

3.3 Algemene Jaarvergadering, Geleen 
Omschrijving:	 66ste	AJV	
Datum	/	tijd:	 22-02-2017	/	19:30	uur	
Locatie:	 ‘t	Volkshoes,	Geleen	
Verslag:	
De	details	van	de	vergadering	staan	vermeld	in	de	notulen	(bestand:	NOT-AJV66-2017.docx)	
(openingsspeech	van	voorzitter	in	bijlage)	

3.4 Concert, Amsterdam 
Omschrijving:	 Russian	Roots	
Datum	/	tijd:	 19-03-2017	/	14:00	uur	
Locatie:	 Kerkzaal	van	de	Hermitage	te	Amsterdam	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM!SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers	m.m.v.	Bèr	Schellings	

(bas/bariton),	en	Vinesh	Dijkstra	(klarinet);	piano-begeleiding	Gerald	
Wijnen	

Verslag:	

“Het	is	gelukt”,	was	de	eerste	kreet	die	klonk	toen	we	het	bericht	ontvingen,	dat	de	Hermitage	
in	 Amsterdam	 ons	 koor	 op	 het	 programma	 wilde	 zetten	 om	 de	 tentoonstelling	 “1917	 –	
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Romanovs	 &	 Revolutie”	 (het	 einde	 van	 een	 monarchie)	 muzikaal	 luister	 bij	 te	 zetten.	
“Het	was	de	moeite	waard”,	was	de	eerste	opmerking	die	alom	gehoord	werd	na	het	optreden	
in	 de	 kerkzaal	 van	 de	 Hermitage,	 op	 zondagmiddag	 19	 maart	 2017.	
Het	 gebeurt	dan	ook	niet	dagelijks	dat	 een	 amateurkoor	de	kans	krijgt	 om	 in	 zo’n	bijzondere	
ambiance	te	mogen	optreden.	Maar	als	je	dan	als	koor,	bij	opkomst,	een	volle	kerkzaal	aantreft,	
waar	zelfs	de	bezoekers	een	plaatsje	in	de	vensterbanken	hebben	opgezocht	om	dit	concert	bij	
te	wonen,	dan	borrelt	de	motivatie	en	adrenaline	in	de	aderen	om	er	een	prachtige	gebeurtenis	
van	 te	 maken,	 	 en	 dat	 werd	 het.	 Het	 programma	 moest	 afgestemd	 zijn	 op	 de	 lopende	
tentoonstelling	 en	 in	 onderling	 overleg	 tussen	 Hermitage	 en	 koor	 werd	 een	 programma	
overeengekomen	 met	 Russische	 en	 Oost-Europese	 muziek,	 dat	 onder	 de	 titel	“Russian	
Roots”	gepresenteerd	zou	worden.	Het	lijdt	dus	geen	twijfel	dat	er	een	stevige	repetitietijd	aan	
dit	concert	vooraf	ging	om	het	programma,	van	ongeveer	een	uur,	voor	 te	bereiden,	met	voor	
het	koor	grotendeels	nieuwe	werken.	

Het	 Mannenkoor	 DSM•SABIC	 stond	 er	 niet	 helemaal	 alleen	 voor	 en	 met	 bas/bariton	 Bèr	
Schellings	en	klarinettist	Vinesh	Dijkstra,	die	 zowel	 in	 solo	optredens	als	 samen	met	het	koor	
bijdroegen	aan	dit	muzikale	snoepje	van	de	week,	werd	het	publiek	overladen	met	een	heerlijke	
variëteit	aan	muziek.	Het	totale	muzikale	gebeuren	werd	ondersteund	door	Gerald	Wijnen	aan	
de	 vleugel	 en	 het	 geheel	 werd	 in	 goede	 banen	 geleid	 door	 onze	 enthousiaste	 dirigent	 Wim	
Schepers.	
Toen	het	 “Hei	 .	 .	 .	 .	 .	Hei”	klonk,	aan	het	 slot	van	het	 laatste	werk	 “Dorogoj	Dlinnoju”,	was	het	
publiek	laaiend	enthousiast	en	weigerde	de	zaal	te	verlaten	zonder	een	toegift.	

Toen	het	koor,	na	afloop	van	het	concert,	een	rondvaart	maakte	door	de	Amsterdamse	grachten,	
werd	het,	zelfs	zonder	smoking,	nog	herkend	door	bezoekers	en	vanaf	de	wal	toegezwaaid.	

Na	een	afsluitend	etentje	werd	vermoeid	maar	voldaan	de	bus	opgezocht	voor	de	terugreis	naar	
Geleen.	Wat	overbleef	was	een	heerlijk	en	voldaan	gevoel,	dat	moeilijk	in	woorden	samen	te	
vatten	is.	

Het	was	niet	alleen	de	moeite	waard,	maar	méér	dan	waard! 

3.5 Opluistering Mis, Sittard 
Omschrijving:	 Mis	t.g.v.	uitvaart	van	koorlid	Fons	Offermans	
Datum	/	tijd:	 31-03-2017	/	13:00	uur	
Locatie:	 St.	Petruskerk	Sittard	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM!SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers;	orgelbegeleiding	Gerald	

Wijnen	
Verslag:	
Zondag	19	maart	nog	mee	naar	Amsterdam	en	actief	zingend	bij	ons	concert	 in	de	Hermitage.	
Nog	geen	week	later	is	Fons	ingeslapen	na	fatale	hersenbloedingen.	Het	koor	heeft	op	waardige	
wijze	afscheid	genomen	en	als	afscheidslied	het	lijflied	van	Fons	gezongen	“Fein	sein,	beinander	
bleib’n”.	
(Afscheidswoord	van	voorzitter	in	bijlage)	

3.6 Opluistering uitvaart, Geleen 
Omschrijving:	 Opluistering	uitvaart	van	koorlid	Bèr	van	Hest	
Datum	/	tijd:	 06-05-2017	/	15:30	uur	
Locatie:	 Crematorium	Nedermaas	Geleen	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM!SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers;	pianobegeleiding	Gerald	

Wijnen	
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Verslag:	
Bèr	had	wel	al	een	langere	periode	met	medische	problemen	achter	de	rug	en	iedereen	was	wel	
voorbereid	op	deze	uitkomst.	Maar	 toen	het	bericht	van	zijn	overlijden	ons	op	1	mei	bereikte	
waren	vooral	diegenen	van	het	koor,	die	hem	de	week	ervoor	nog	hadden	bezocht,		zeer	verrast	
dat	het	einde	zo	snel	gekomen	was.	
(Afscheidswoord	van	voorzitter	in	bijlage)	

3.7 Opluistering Mis, Maastricht 
Omschrijving:	 Opluisteren	mis		
Datum	/	tijd:	 02-07-2017	/	10:30	uur	
Locatie:	 Koepelkerk	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM!SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers;	orgelbegeleiding	Gerald	

Wijnen	
Verslag:	
Opluisteren	van	de	eucharistieviering.	Het	 is	 inmiddels	 traditie	dat	 	koren	uit	de	regio	acte	de	
présence	 geven	 in	 de	 Koepelkerk	 op	 de	 eerste	 zondag	 van	 de	maand.	 Vandaag	was	 het	 onze	
beurt.	

3.8 Optreden WMC, Kerkrade 
Omschrijving:	 Openingsceremonie	WMC	
Datum	/	tijd:	 08-07-2017	/	21:00	uur	
Locatie:	 Parkstad	stadion	
Medewerkenden:	 Mannenkoren	DSM!SABIC,	RMK	1921,	St	Lambertus	en	Chevremont	

o.l.v.	Wim	Schepers	en	Véron	Jongstra	
	

3.9 Opluistering uitvaart, Geleen 
Omschrijving:	 Opluistering	uitvaart	van	koorlid	Hein	Emde	
Datum	/	tijd:	 06-10-2017	/	11:45	uur	
Locatie:	 Crematorium	Nedermaas	Geleen	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM!SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers;	pianobegeleiding	Gerald	

Wijnen	
Verslag:	
Hein	had	wel	een	periode	met	medische	problemen	achter	de	rug,	maar	dat	de	gevreesde	ziekte	
zo	snel	 zou	 toeslaan	was	niet	voorzien.	Hein	overleed	na	een	weliswaar	kort	maar	zeer	hevig	
ziekbed.	
(Afscheidswoord	van	voorzitter	in	bijlage)	
	

3.10 Korenconcert, St Joost 
Omschrijving:	 Vier-korenconcert	van	de	Wiejerdzangers	
Datum	/	tijd:	 21-10-2017	/	19:30	uur	
Locatie:	 Patronaat,	St	Joost	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM!SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers	en	begeleiding	van	Gerald	

Wijnen.	
Verslag:	
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Mannenkoor	“De	Wiejerdzangers”	organiseert	jaarlijks	een	meerkorenconcert	in	St	Joost.	Naast	
de	Wiejerdzangers,	als	organisator,	gaven	nog	drie	koren	acte	de	présence,	de	Meulezengers	uit	
Venlo,	MGV	Kempen	(DE)	en	wij.	Hoewel	de	koren	een	aantrekkelijke	performance	op	de	bühne	
wisten	te	brengen,	blijft	het	bij	dit	soort	evenementen	altijd	een	probleem	dat	na	het	vorderen	
van	de	avond	het	wat	rumoeriger	wordt	in	een	zaal,	wanneer	ook	drank	geschonken	wordt.	Dit	
is	duidelijk	(jammer	genoeg)	van	invloed	op	de	algemene	(publieke)	beleving	van	het	gebodene.	

3.11 Kerstconcert, Heerlen 
Omschrijving:	 Kerstconcert	voor	de	ouderen	
Datum	/	tijd:	 18-12-2017	/	14:30	uur	
Locatie:	 Parkstadtheater,	Heerlen	
Medewerkenden:	 Mannenkoren	DSM�SABIC	en	RMK’21	o.l.v.	Wim	Schepers	met	

begeleiding	van	Gerald	Wijnen.	
Zang:	Krista	Meijer	en	Koen	Guitjens.	
“The	High	Five	Brass	Quintet”	o.l.v.	Guido	Colaris.	

Verslag:	

Er	 bestaan	 talrijke	 spreuken,	 die	 proberen	 uit	 te	 drukken	 dat	 je	 iets	 niet	 te	 snel	 moet	
veranderen	en	zeker	niet	omwille	van	het	veranderen.	We	kennen	ze	allemaal	“do	not	change	a	
winning	 team”,	 “oude	 bomen	 moet	 je	 niet	 verplanten”	 en	 Jules	 Deelder	 in	 de	 wasmiddelen	
reclames	 “wat	 zwart/wit	 is	 moet	 zwart/wit	 blijven”,	 enz.	 Met	 dit	 gegeven	 in	 ’t	 achterhoofd,	
organiseert	het	koor	alle	vele	jaren	achtereen	de	kerstconcerten,	“als	het	goed	in	de	smaak	valt,	
moet	 je	 de	 hoofdingrediënten	 in	 takt	 laten”.	 Dit	 was	 ook	 dit	 jaar	weer	 het	motto.	 Breng	 een	
gevarieerd	 kerstprogramma	 waarbij	 de	 basis	 vertrouwd	 is	 en	 voldoet	 aan	 het	
verwachtingspatroon	 van	 de	 bezoekers.	 Daaroverheen	 serveer	 je	 een	 spannende	 saus	 met	
onverwachte	en	vernieuwende	muzikale	kruiderijen.	Dit	jaar	werd,	zoals	alle	voorgaande	jaren	
weer	een	programma	geboden	dat	op	deze	principes	berust.	Dit	 is	alleen	mogelijk	als	men	de	
juiste	mix	weet	te	vinden	van	zowel	gerenommeerde	artiesten	als	aanstormend	talent.	Dit	jaar	
stonden	naast	het	Mannenkoor	DSM•SABIC	in	samenwerking	met	gastkoor	RMK	1921	tevens	de	
twee	 opmerkelijke	 jeugdige	 zangtalenten	 uit	 Limburg	 op	 de	 bühne:	 Krista	 Meijer	en	 Koen	
Guitjens.	“The	High	Five	Brass	Quintet”	o.l.v.	Guido	Colaris	en	Gerald	Wijnen	aan	de	piano	waren	
verantwoordelijk	voor	de	muzikale	omlijsting	en	begeleiding.	Onder	de	muzikale	en	bezielende	
leiding	van	dirigent	Wim	Schepers	werd	het	weer,	 in	beide	gevallen,	 een	hoogstaand	 concert,	
waarbij	 prachtig	muzikaal	werk	de	 juiste	 toon	wist	 te	 zetten	voor	 een	 relaxed	kerstgevoel	 en	
een	sfeervolle	afsluiting	van	het	jaar.	Het	is	ieder	jaar	weer	een	feest	voor	alle	betrokkenen	om	
zoveel	mensen	 (tweemaal	 een	volle	 zaal	 in	Parkstadtheater	–	Heerlen	 en	Hanenhof	 –	Geleen)	
een	 fantastische	middag	 te	mogen	 bezorgen.	Dit	 jaar	 onder	 de	 vlag	 van	 “oud	 en	 jong	 op	weg	
naar	kerstmis”.	

3.12 Kerstconcert, Geleen 
Omschrijving:	 Kerstconcert	voor	de	ouderen	
Datum	/	tijd:	 20-12-2017	/	14:30	uur	
Locatie:	 Hanenhof,	Geleen	
Medewerkenden:	 Mannenkoren	DSM�SABIC	en	RMK’21	o.l.v.	Wim	Schepers	met	

begeleiding	van	Gerald	Wijnen.	
Zang:	Krista	Meijer	en	Koen	Guitjens.	
“The	High	Five	Brass	Quintet”	o.l.v.	Guido	Colaris.	

Verslag:	
Kopie	van	Kerstconcert,	Heerlen	(3.11)	
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3.13 Kerstviering, Geleen 
Omschrijving:	 Kerstviering	koor	
Datum	/	tijd:	 20-12-2017	/	18:30	uur	
Locatie:	 Brasserie	Abshoven,	Geleen	
Medewerkenden:	 n.v.t.	
Verslag:	
De	kerstviering	vond	dit	jaar	plaats	in	het	oude	klooster	Abshoven	te	Munstergeleen.	
De	voorzitter	opende	deze	viering	met	een	woord	van	welkom	aan	de	gehele	koorfamilie	
waaronder	onze	gasten	dhr.	en	mevr.		Koks	en	mevr.	Gerty	Vencken	(directie	FSI)	en	wenste	
eenieder	een	gezellige	avond	en	smakelijk	eten.	
Aan	het	slot	van	deze	bijzonder	geslaagde	avond	waren	er	dankwoorden	en	een	kleine	attentie	
voor	het	bovengenoemd	drietal,	dit	voor	de	geweldige	samenwerking	in	het	afgelopen	jaar.	
Ook	was	er	een	speciaal	dankwoord	voor	onze	dirigent,	voor	zijn	niet	aflatende	inzet	om	ons	
koor	in	een	goede	sfeer	tot	prestaties	te	leiden.	Voor	hem	natuurlijk	ook	een	attentie	als	dank.	
Zelfs	vanuit	onze	vaste	vriendenkring	was	er	een	Super	Havanna	sigaar	als	dank	voor	veel	
luistergenot.	
De	feestelijke	avond	werd	afgesloten	met	een	woord	van	dank	aan	de	organisatoren	van	deze	
avond,	maar	zeker	ook	aan	het	personeel	van	Brasserie	Abshoven.	
(kersttoespraak	voorzitter	in	bijlage)	

4 Overige zaken 
Geen	
	
	
	
	
	
Goedgekeurd	tijdens	de	Algemene	Jaarvergadering	van	7	maart	2018.	
	
	
	
	
	
	
	
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 [04-01-2017] 
***/	Nieuwjaar	2017	
Aan	elk	jaar	komt	een	einde,	dus	ook	aan	ons	lustrumjaar,	65	jaar	mannenkoor	DSM•SABIC.	
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	overlijden	van	Frieda	was	voor	ons	 en	alle	Wim-koren	een	harde	klap.	Ook	binnen	ons	koor	
waren	de	gezondheidsperikelen	aan	de	orde	van	de	dag,	maar	dankzij	doorzettingsvermogen	en	
steun	zijn	er		vanavond	weer	enkele	bij.	Hierbij	wens	ik	hen,	die	nog	niet	in	het	goede	doen	zijn,	van	
Harte	beterschap	
Muzikaal	 gezien	 is	 ons	 feestjaar,	 ondanks	 de	 tegenslagen,	 een	 goed	 jaar	 geweest,	 met	 als	
hoogtepunt	ons	eigen	jubileumconcert	in	Wittem.	
Traditioneel	bezorgden	we	weer	zo’n	tweeduizend	ouderen	een	waar	kerstgevoel.	
Het	moge	nogmaals	gezegd	dat,	mede	door	de	bewonderenswaardige	opstelling	en	inzet	van	onze	
dirigent	en	de	steun	van	onze	koorleden,	alle	concerten	succesvol	uitgevoerd	konden	worden.	
Bestuurlijk	 hebben	 er	 ook	 positieve	 ontwikkelingen	 plaats	 gevonden.	 Denk	 aan	 de	 goede	
samenwerking	met	FSI	en	RMK;	de	groei	 van	onze	 technische-,	organisatie-	 en	muziek	cie.;	 onze	
bibliothecaris;	ons	geweldig	secretariaat;	de	start	van	de	koorscholing,	maar	vooral	het	repetitie	
bezoek.	
Wat	hebben	we	gemist	of	wat	is	er	niet	of	gedeeltelijk	gelukt?	
Ledenwerf	 actie,	 dit	 is	 en	 blijft	 een	 punt	 van	 aandacht;	 Koorblad	mijn	 oproep	 om	 steun	 aan	 de	
redactie	 te	geven	 is	 volkomen	mislukt.	Hierbij	herhaal	 ik	nogmaals	mijn	oproep;	Pers,	 contacten	
met	de	pers	lopen	zeer	moeizaam;	Financiën,	voor	het	eerst	gaan	we	een	subsidiënt	missen.	
Op	al	deze	punten	komen	we	als	bestuur	uiteraard	op	de	jaarvergadering	in	februari	terug.	
Nu	we	 over	 de	 drempel	 van	 2016/2017	 zijn	 heengestapt	 kijken	we	 vooruit	 naar	 onze	muzikale	
plannen.	Amsterdam	Hermitage,	 de	 cie.	 zal	 aan	het	 einde	 van	deze	maand	het	programma,	niet	
alleen	het	muzikale,	bekend	maken.	
Brunssum	Voorjaarsconcert;	Kerkrade		WMC	koren	middag/avond;	St	Joost	3koren	concert;	kerst	
in	Geleen	en	Heerlen.	
Een	mooi	en	afwisselend	programma.	
Laat	ik	afsluiten	en	het	glas	heffen	op	ons	aller	gezondheid		met	een	klein	gedichtje:	
	
Adieu	2016	[op	de	drempel]	
	
Ut	jaor	2016	haet	zien	werk	gedaon	
Dus	tied	veur	effe	sjtil	te	staon.	
Aan	ös	probleme	is	nog	neet	alles	gedaon	
Gewone	denger	die	blieve	bestaon	
Waat	haet	dat	jaor	ös	dan	gebrach	
Zurg,	spanning	ën	plezeer	dat	ho”b	ich	uch	jus	gezag.	
Mer	waat	wurd	van	2017	noe	zoal	verwach	
Veer	houpe	allemaol	dat	veer	blieve	gezondj	
Mer	dao	mit	zeen	alle	wunsje	neet	rondj	
Laot	de	denger	mer	komme	wie	ze	zeen	
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Ze	zullen	ech	neet	hael	vaol	angesj	zeen	
Ös	kaor	in	2017	Stralend	jönk	en	minder	gries	
Dan	brink	ös	niks	me	van	de	wies	
Names	’t	bestuur	wunsch	ich	allemaol	ein		
Jonk	en	Gezondj	2017.	
	
Wim	Hendrix,	voorzitter/***	
	

5.1.2 Afscheid Huub Bekkers [24-01-2017] 
***/Elsloo	(Mariakerk)	
	

Namens	het	mannenkoor	DSM•Sabic	wil	 ik	 een	korte	herinnering	uitspreken	aan	Huub	Bekkers,	
1ste	tenor	van	ons	koor.	
Vandaag	precies	14	dagen	geleden	bij	het	afscheid	van	het	ziekenbezoek	zei	Huub,	Wim	mit	dat	
gedeuns	aan	mien	heup	zulle	ze	mich	hie	neet	al	te	lang	laote	likke		dan	gaon	ich	nao	de	revalidatie	
en	dat	doert	‘n	waek	of	zös	dus	het	concert	in	maert	in	Amsterdam	ken	ich	neet	mit	make	mer	in	
Mei	ben	ich	ter	weer	bie;	Dooch	mich	de	groete	aan	de	jonges.	Huub	de	optimist.	
Een	 week	 later,	 Huub	 liet	 via	 zijn	 schoonzoon	 vragen,	 of	 ver	 es	 he	 zou	 sterven	 neet	 zouwe	
vergaeten	om	de	mes	te	zenge.	De	dag	erna		is	Huub	overleden.	
Vandaag	zien	Afscheid	en	veer	zeen	der.	
Huub,	zijn	werkzaam	leven	begon	ondergronds	op	staatsmijn	Maurits	en	later	op	het	SBB	waar	hij	
afscheid	nam	om	na	vele	jaren	arbeid	te	genieten	van	zijn	welverdiend	pensioen.	
Hierdoor	ontstond	er	nog	meer	ruimte	voor	zijn	hobby’s	plantjes	verzorgen,	puzzelen	en	zingen.	
Huub	was	en	zanger	puur	Sang	met	een	prachtige	tenor	stem	niet	alleen	bij	ons	koor	maar	ook	bij	
het	 kerkelijk	 zangkoor	 van	deze	kerk,	maar	ook	 vele	 jaren	 in	de	parochiekerk	 van	 lindenheuvel,	
waarbij	het	zingen	van	het	Gregoriaans	voor	hem	steeds	een	genot	was.	
Huub	was	een	zeer	trouw	lid	van	ons	koor.	Binnen	ons	koor	hebben	we	Huub	leren	kennen	als	een	
rustige	 vriendelijke	 man	 	 met	 een	 eigen	 mening	 positief	 kritisch	 en	 altijd	 opbouwend.	 Geen	
verteller	maar	meer	een	luisteraar,	dat	kwam	zijn	eigenschap,	een	beetje	nieuwsgierig,	ten	goede.	
Huub	 was	 een	 behulpzaam	 man	 vele	 jaren	 heeft	 hij	 collega	 zangers	 uit	 Elsloo	 die	 door	
gezondheidsproblemen	de	repetitie	niet	konden	bijwonen	begeleid.	
Voor	deze	sociale	inbreng	heeft	het	bestuur	Huub	in	2014	benoemd	tot	zanger	van	het	jaar.	
Het	deelnemen	aan	de	repetitie	s	en	concerten	waren	voor	Huub	hoogtepunten.	
Zelfs	 de	 artsen	 in	 het	 ziekenhuis	 moesten	 zijn	 dialyse	 programma	 aanpassen	 zodat	 hij	 op	 de	
woensdag	vrij	was	en	kon	repeteren.		
Nu	voor	hem	de	vervoersproblemen	aan	de	orde	waren	stonden	weer	de	koorleden	paraat	om	hem	
te	begeleiden	naar	zijn	koor.	
Wij	verliezen	in	Huub	niet	alleen	een	goede	zanger	maar	vooral	een	vriend,	zeer	gewaardeerd	door	
de	zangers	en	de	dirigent	van	ons	koor	
Voor	al	zijn	kwaliteiten	zijn	we	als	koor	hem	veel	dank	verschuldigd	en	zeg	ik	oprecht:	
HUUB	BEDANKT	
Namens	de	gehele	koorfamilie	wens	ik	Mariet,	in	goede	gezondheid,	veel	sterkte	en	kracht	toe	om	
de	draad	van	het	leven	weer	op	te	pakken.	
Met	steun	van	de	kinderen,	kleinkinderen	en	de	band	met	Huub	z’n	koor	moet	het	zeker	lukken.	
	
Wim	Hendrix,	voorzitter/***	
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5.1.3 AJV [22-02-2017] 
***/Geleen	(’t	Volkshoes)	
	
Dame	Heren,	
Van	harte	welkom	op	onze	jaarvergadering	2017;	een	bijzonder	welkom	aan	hen	die	vandaag	de	
eerste	keer	de	vergadering	bijwonen.	
Een	terug	blik	op	2016,	gevuld	met	Ups	en	Downs,	heb	ik	in	mijn	Nieuwjaarstoespraak	al	de	revue	
laten	 passeren.	 Samenvattend	 kan	 ik	 alleen	maar	 vaststellen	 dat	 we	 ook	 in	 2016	met	 z’n	 allen	
hebben	 kunnen	 genieten	 van	 een	 geweldig	 muzikaal	 jaar	 met	 als	 hoogte	 punten	 ons	 jubileum	
concert	en	de	beide	kerstconcerten.	
Deze	jaarvergadering	beschouw	ik,	net	als	alle	voorgaande	jaren,	om	bestuurlijke	verantwoording	
af	leggen,	een	blik	naar	de	toekomst	werpen,	maar	vooral	een	goede	wisselwerking	te	hebben	met	
het	wel	en	wee	van	bestuur	en	leden.	
Amper	waren	mijn	Nieuwjaarswoorden	opgedroogd	of	we	werden	als	koorfamilie	getroffen	door	
het	overlijden	van	Huub	Bekkers.	Samen	met	onze	dirigent	Wim	en	Gerald	aan	het	orgel	hebben	we	
door	het	opluisteren	van	de	H.	Mis	waardig	afscheid	genomen	van	onze	Huub.	
Zoals	al	eerder	gememoreerd	 is	er	nog	genoeg	werk	aan	de	winkel	om	het	koor	muzikaal	op	dit	
niveau	te	handhaven.	Uitbreiding	van	het	ledental,	liefst	jongere,	is	en	blijft	een	punt	van	aandacht	
en	is	onze	grootste	wens.	
Koorblad;	ik	constateer	dat	er	behoefte	is	aan	ons	koorblad	maar	dat	er	nog	niemand	is	die	onze	
redacteur	Nico	wil	bijstaan.	Misschien	in	deze	vergadering?	
Financiën.	Onze	penningmeester	zal	ons	probleem	straks	met	jullie	bespreken.	
PR	contacten	met	pers	lopen	moeizaam,	maar	gezien	ons	programma	hebben	we	ze	hard	nodig	we	
staan	open	voor	tips.	
Even	 vooruitkijkend	 zie	 ik	 weer	 een	 super	 muzikaal	 jaar	 voor	 me.	 Hermitage,	 Opluisteren	 Mis,	
concert	WMC,	 koren	 concert,	 verrassing	 in	 November	 en	 natuurlijk	 onze	 kerstconcerten.	 Straks	
komen	we	hier	uitgebreid	op	terug.	
Tot	 slot	 wil	 ik	 allen	 bedanken	 die	 zowel	 bestuurlijk	 als	 in	 commissies	 en	 zeker	 onze	 muzikale	
leiders	in	het	achter	ons	liggende	jaar	hebben	bijgedragen	aan	het	goed	functioneren	van	ons	koor.	
Natuurlijk	 vergeten	we	 onze	 sponsoren	DSM,	 SABIC	 en	 FSI	 niet.	Dank	 je	wel	 voor	 jullie	 inzet	 en	
betrokkenheid.	
	
Ik	wens	U	allen	een	fantastisch	muzikaal	jaar	in	goede	gezondheid	toe	en	voor	vanavond	een	fijne	
vergadering.	
	
Uw	Voorzitter/***	

5.1.4 Reactie Thuur Kitzen [27-02-2017] 
***/n.a.v.	de	verjaardagskaart	t.g.v.	zijn	87ste	verjaardag	
	
Aan	alle	mannen	van	t	koor:	
Bedankt	veur	die	kaart	mit	alle	handteikeningen,	geweldig,	‘t	waor	van	alle	kaarten	de	schoonste,	
en	verdomme	mit	mien87	jaor		nog	neet	vergete,	dat	zet	get,	ich	mis	uch	nog	allemaol	en	ich	hoop	
dat	geer	nog	lang	en	gezondj	maog	blieve	zenge.	
	
Thuur/***	
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5.1.5 Afscheid Fons Offermans [31-03-2017] 
***/Sittard	(St.	Petruskerk)	
Aan	 het	 begin	 van	 deze	 plechtigheid	 wil	 ik	 namens	 het	Mannenkoor	 DSM•SABIC	 een	 kort	 	 	 “in	
memoriam”	uitspreken.	
	
Fons	werd	1	 September	1960	 lid	 van	ons	koor,	 dat	 toen	nog	 “Zangkoor	Centraal	Laboratorium”	
heette.	Hij	is	met	zijn	56	lidmaatschapsjaren	een	van	onze	zangers	met	de	langste	staat	van	dienst.	
Hij	heeft	bovendien	nog	een	aantal	 jaren	deel	uitgemaakt	van	het	bestuur.	Niet	alleen	door	deze	
lange	 tijd	 maar	 vooral	 ook	 door	 zijn	 persoonlijkheid	 en	 door	 de	 manier	 waarop	 hij	 het	
lidmaatschap	invulde,	zou	voldoende	stof	leveren	om	een	lovend	boek	over	hem	te	schrijven.	
Fons	startte	zijn	zangers	loopbaan	op	10	jarige	leeftijd	in	het	kinderkoor	van	de	Pancratius	kerk	te	
Heerlen	waarna	hij	 tijdens	zijn	HBS	tijd	met	veel	plezier	 	 in	het	Bernadinus	schoolkoor	zong,	Na	
zijn	militaire	 diensttijd	 ging	Fons	werken	op	het	 centraal	 laboratorium	en	 startte	 bij	 de	 tweede	
tenoren	van	ons	koor.	Na	enige	jaren	stapte	hij	over	naar	de	bassen,	bij	deze	partij	liet	hij	tot	het	
laatste	moment	zijn	mooie	basstem	horen.	Zijn	laatste	optreden	was	19	maart	j.l.,	dus	nog	maar	12	
dagen	 geleden,	 tijdens	 een	 indrukwekkend	 concert	 van	 ons	 koor	 in	 het	 Hermitage	 museum	 in	
Amsterdam,	slechts	enkele	dagen	later	is	hij	overleden.	
Wie	hem	al	lang	kende	vond	dat	hij	door	de	jaren	heen	altijd	zijn	jeugdigheid	heeft	behouden	met	
andere	woorden	hij	bleef	een	kwajongen.	Altijd	vol	grappen,	zeer	ad	rem,	maar	nooit	grof.	
Tijdens	menige	repetitie,	zeker	al	het	voor	een	zwaar	concert,	als	het	wat	spannender	werd	wist	hij	
dikwijls	met	een	rake	opmerking	de	sfeer	lustig	te	houden.	Wij	hebben	ons	vaak	afgevraagd	“waar	
haalt	hij	het	vandaan?”.	Dit	betekend	niet	dat	hij	altijd	te	pas	en	te	onpas,	een	vrolijke	Fons	was,	als	
het	nodig	was	kon	hij	heel	 serieus	en	kritisch	zijn	en	als	hij	ergens	commentaar	op	had,	was	het	
meestal	terecht	en	altijd	opbouwend	bedoeld.	
Fons	was	eveneens	maatschappelijk	betrokken	Secretaris	van	volleybal	club	Sittard	en	lid	van	de	
toneelclub	Munstergeleen,	 lid	van	de	Mavo	ouderraad	en	 tot	het	einde	 toe	 lid	van	het	Medisport	
ouderen	Fitness	team	in	Geleen.	
Voor	al	zijn	activiteiten	ontving	Fons,	bij	zijn	gouden	koor	jubileum,	de	spelt	van	verdienste	van	de	
gemeente	Sittard-Geleen.	
Het	 is	 dan	ook	niet	 verwonderlijk	 dat	 Fons	 bij	 het	 hele	 koor	 zeer	 geliefd	was.	 Toen	 vorige	week	
woensdag,	 aan	 het	 begin	 van	 de	 repetitie,	 werd	 verteld	 wat	 hem	 was	 overkomen	 en	 dat	 hij	 in	
kritieke	toestand	in	het	ziekenhuis	lag,	was	iedereen	aangeslagen.	Het	werd	dan	ook	een	vreemde	
repetitie	 met	 de	 nodige	 emotie.	 Enkele	 dagen	 later	 kwam	 het	 bericht	 waarvoor	 velen	 al	 bang	
waren.	
Op	zulke	momenten	wordt	door	iedereen	heel	veel	terug	gedacht	aan	de	fantastische	Fons,	aan	Els	
die	bijna	nooit	ontbrak	bij	activiteiten	en	natuurlijk	aan	hun	gezin.	
Wij	danken	Fons	en	Els	voor	alles	wat	ze	voor	het		koor	hebben	betekend.	Els	en	Familie	wensen	we	
heel	veel	sterkte	toe	bij	verwerking	van	dit	zware	verlies.	
Hopelijk	zal	de	band	van	Els	met	het	koor	blijven	bestaan	en	zullen	we	haar	nog	dikwijls	zien		bij	
onze	activiteiten.	
	
Wij	Wensen	Fons	toe	dat	hij	mag	rusten	in	Vrede.	
	
Wim	Hendrix,	voorzitter/***	
	

5.1.6 Afscheid Bèr van Hest [06-05-2017] 
***/Geleen	(Crematorium	Nedermaas)	
Bèr	van	Hest,	
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Namens	het	mannenkoor	DSM•Sabic	wil	ik	een	korte	herinnering	uitspreken	aan	Bér	van	Hest,	2de	
tenor	van	ons	koor.	
Mijn	eerste	kennismaking	met	Bér	was		aan	de	school	in	de	Vermeerstraat	waar	we	beiden	de	Opa	
rol	vervulde	met	het	afhalen	van	onze	kleinkinderen.	Aan	die	schooldeur	sprak	hij	me	aan:	“Wim	
ich	zou	geer	bie	het	DSM	koer	willen	komme	zinge	mer	ich	hub	noets	bie	DSM	gewerkt,	ken	dat?”.		
“Natuurlijk,	van	Harte	welkom,	kom	woensdag	mer	nao	’t	volkshoes	dao	is	repetitie”.	En	Bèr	wor	
dao.	
Bèr	de	Zanger;	Bér	begon	zijn	zangers	 loopbaan	 in	het	Maastrichtse	 land	bij	de	Wycker	Zangers	
waar	hij	39	jaar	met	heel	veel	plezier		zijn	zangtalent		ten	gehore	bracht,	i.v.m.	de	verhuizing	naar	
Geleen	nam	hij	afscheid	van	zijn	Wycker	vrienden	en	kwam	hij	bij	ons	zingen.	Na	de	eerste	repetitie	
vroeg	ik	hem	wie	is	“t	bevallen	mijnheer	van	Hest,	Bèr	bin	ich	antwoordde	hij,	Veurzitter	geweldig	
mit	zoene	dirigent	en	zoen	collega’s	te	werke	hij	goon	ich	noets	mie	weg.	
Bèr	voelde	zich	zo	thuis	bij	de	tweede	tenoren	dat	hij	een	Maastrichtse	zang	collega	euverhaolde	
om	 bij	 us	 te	 komme	 zinge.	 Helaas	 hebben	we	 veel	 te	 vroeg	 afscheid	 van	 John	 Voorjans	moeten	
nemen.	In	2015	hebben	we	Bèr	mogen	huldigen	met	zijn	50	jarig	zangers	jubileum.	
Als	we	de	mens	Bèr	van	Hest	in	enkele	woorden	willen	karakteriseren	dat	schieten	je	als	eerste	te	
binnen	 een	 aardige	 en	 sociaal	 bewogen	 man,	 altijd	 geïnteresseerd	 in	 het	 wel	 en	 wee	 van	 zijn	
collega’s.	 Tijdens	 zijn	 ziekbed	 	 heeft	 hij	mogen	 ervaren	 dat	 dit	 door	 zijn	 koorcollega’s	 bijzonder	
gewaardeerd	 werd.	 Deze	 eigenschap	 vertaalde	 hij	 ook	 bij	 zijn	 oude	 werkgever	 papier	 fabriek	
SAPPIE.	 ook	 daar	 stond	 hij	 zijn	 collega”s	 met	 raad	 en	 daad	 bij.	 Hij	 was	 een	 perfectionist	 [ein	
presies	menke]	thuis,	op	het	werk,	maar	ook	als	zanger.	Nieuwe	stukken	zocht	hij	op	de	computer	
op	en	zong	dan	mee	zodat	hij	goed	voorbereid	op	de	repetitie	verscheen.	Deelnemen	aan	repetitie	
en	concerten	waren	voor	hem	hoogtepunten.	
Graag	 hadden	 we	 hem	 nog	 langer	 als	 zanger	 willen	 behouden,	 zoals	 we	 hem	 op	 zijn	 gouden	
koorjubileum	toewenste,	maar	helaas	het	mocht	niet	zo	zijn.	
Wij	verliezen	in	Bèr	niet	alleen	een	goede	zanger	maar	vooral	een	vriend,	zeer	gewaardeerd	door	
de	zangers	en	de	dirigent	van	ons	koor.	
Voor	al	zijn	kwaliteiten	zijn	we	hem,	als	Koor,	veel	dank	verschuldigd	en	daarom	zeg	ik	namens	al	
die	mannen:	“BÈRKE		BEDANKT”.	
Namens	de	gehele	koor	familie	wens	ik	Mia	veel	sterkte	en	kracht	toe	om	de	draad	van	het	leven	
weer	op	te	pakken;	met	steun	van	de	kinderen	en	kleinkinderen,	de	Sterre	der	Zee,	en	de		band	met	
Bèr	z’n	koor	moet	het	lukken.	
	
Wim	Hendrix,	voorzitter/***	
	

5.1.7 Afscheid Hein Emde [06-10-2017] 
***/Geleen	(Crematorium	Nedermaas)	
Hein	Emde,	
	
Namens	het	mannenkoor	DSM•SABIC	wil	ik	een	kort	memoriam	uitspreken.	
Hein	werd	op	1	maart	2000	lid	van	ons	koor.	
Dat	gebeurde	niet	zonder	slag	of	stoot.	Hein	werkzaam	bij	DSM	als	medewerker	in	continue	dienst	
was	geen	verenigingsman.	Hij	had	een	duidelijke	stelling:	Continu	medewerkers	zijn	niet	geschikt	
voor	het	verenigingsleven.	
In	1997	ging	hij	met	een	welverdiend	vervroegd	pensioen	en	kwam	al	snel	tot	de	conclusie	dat	hij	
buiten	zijn	wandelingen	naar	de	kinderen	en	op	vakantie	gaan	geen	enkele	hobby	had.	
Samen	met	één	van	onze	koorleden	heeft	Jeanny	hem	overgehaald	om	lid	te	worden	van	ons	koor.	
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Na	enige	tijd	voelde	hij	zich	thuis	en	genoot	hij	van	repetities	en	optredens.	Hein	groeide	uit	tot	een	
van	de	prachtige	basstemmen	binnen	ons	koor.	
Als	je	de	mens	Hein	Emde	in	enkele	woorden	wilt	karakteriseren	dan	schiet	je	als	eerste	te	binnen	-	
Een	rustige	vriendelijke	man,	met	een	eigen	duidelijke	mening,	positief	kritisch	-altijd	opbouwend-	
en	steeds	behulpzaam.	Tijdens	zijn	ziekbed	heeft	hij	mogen	ervaren	dat	dit	door	zijn	koor	collega’s	
bijzonder	 gewaardeerd	 werd.	 Dat	 Hein	 en	 koor	 zo	 succesvol	 konden	 samenwerken	 is	 zeker	 te	
verklaren	door	bovengenoemde	kenmerken.	
Wij	 verliezen	 in	 Hein	 niet	 alleen	 een	 goede	 zanger,	 maar	 vooral	 een	 goede	 vriend,	 zeer	
gewaardeerd	door	zangers	en	dirigent	van	ons	koor.	
Voor	al	zijn	kwaliteiten	zijn	we	hem	veel	dank	verschuldigd	en	ik	zeg	oprecht:	“HEIN		BEDANKT”.	
Ook	 danken	we	 Jeanny	 voor	 alles	 wat	 ze	 voor	 het	 koor	 heeft	 betekend.	Wij	 wensen	 haar	 en	 de	
kinderen	heel	veel	sterkte	toe	bij	de	verwerking	van	dit	zware	verlies.	
Hopelijk	zal	de	band	van	Jeanny	met	het	koor	blijven	bestaan	en	zullen	we	haar	nog		dikwijls	zien	
bij	onze	kooractiviteiten.	
	
Wij	wensen	Hein	toe	dat	hij	mag	rusten	in	vrede.	
	
Wim	Hendrix,	voorzitter/***	
	

5.1.8 Kersttoespraak voorzitter [20-12-2017] 
***/Geleen	(Brasserie	Abshoven)	
2017,	Het	zwaarste	jaar	uit	onze	koorgeschiedenis.	We	verloren	4	makkers,	Huub,	Bèr,	Fons	en	
Hein	en	werden	tevens	geconfronteerd	met	ernstige	ziektebeelden	bij	zangers	en/of	partners.	
Deze	gebeurtenissen	dwongen	mij	tot	bezinning.	Wat	is	er	nu	anders	dan	vorige	jaren?	Kerst	is	
toch	altijd	een	tijd	van	bezinnen,	dat	doen	we	toch	ieder	jaar,	maar	waarop?	
De	 toestand	 in	 de	wereld	 of	 eigen	 land,	waarbij	 we	 steeds	minder	 aandacht	 hebben	 voor	 de	
sociaal	zwakkeren	of	de	eenzamen.	Wachtlijsten	in	de	zorg,	toename	van	geweld	en	vandalisme	
met	daaraan	gekoppeld	een	toenemend	gevoel	van	onveiligheid	of	misschien	zelfs	de	toestand	
in	onze	directe	omgeving.	
We	kunnen	zeggen	van	al	die	problemen,	dat	is	nou	eenmaal	de	maatschappij,	daar	kun	je	niets	
mee,	dat	moeten	we	helaas	accepteren.	Maar	wie	of	wat	is	de	maatschappij?	Wij	toch	en	zouden	
wij	 er	 niets	 aan	 kunnen	 doen?	 En	 wat	 moeten	 we	 daarnaast	 met	 kerst	 in	 deze	 tijd?	 Idylle,	
sprookje	of	toch	meer?	
In	die	tijd	was	er	geen	plaats	in	de	herberg	en	hoe	is	 ’t	bij	ons,	ook	geen	plek?	We	hebben	het	
veel	 te	 druk	 met	 carrière,	 sport,	 TV	 en	 winkelen	 in	 onze	 24	 uurs	 economie.	 Dus	 tijd	 voor	
bezinning	 en	 voor	 de	 medemens	 is	 er	 niet	 meer	 bij	 en	 natuurlijk	 zijn	 er	 altijd	 tal	 van	
argumenten	te	bedenken	waarom	van	alles	niet	kan,	maar	misschien	zou	het	beter	zijn	om	de	
zaken	eens	om	te	draaien	en	te	kijken	wat	wel	mogelijk	is,	want	als	we	echt	willen	is	er	heel	veel	
mogelijk.	
Terug	naar	de	vraag:	“Wat	moeten	we	met	kerst	in	deze	tijd?”	
Ik	ben	van	mening	dat,	als	we	Jezus	opnieuw	geboren	laten	worden,	er	dan	een	kerstfeest	kan	
ontstaan	dat	perspectief	biedt	voor	de	toekomst	voor	ons	zelf,	maar	ook	voor	de	medemens	en	
voor	de	maatschappij	waar	we	allen	deel	van	uitmaken.	
Namens	mijn	bestuur	collega’s	wens	ik	u	een	dergelijk	kerstfeest	toe	en	een	nieuw	jaar	dat	ons	
op	een	dergelijke	wijze	perspectief	kan	bieden.	
	
Wim	Hendrix,	voorzitter/***	
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5.2 Overzicht uitgevoerde werken 
5.2.1 Opluisteren mis, Elsloo [24-01-2017] 
Uitvaart	Huub	Bekkers	
316	 Vaânachnu	 	 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
445		 Gospody	pomiluy		 	 	 -	Traditional	
449	 Suliko	 	 	 	 	 -	Traditional	Georgië	
285	 Signore	delle	Cime	 	 	 -	G.	De	Marzi	
383	 Santo,	Santo	 	 	 	 -	Traditional	Argentijns	 	
183	 Otsje	Nasj	 	 	 	 -	Traditional	
316	 Yimloch	 	 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
338a	 Mno	gaya	Ljeta		 	 	 -	D.	Bortnianski	
316		 Kodosh		 		 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
327		 Slava	vysnich	bogu	 	 	 -	A.	Kosolapov	
	

5.2.2 Concert, Amsterdam [19-03-2017] 
Hermitage,	1917	Romanovs	&	Revolutie	“Russian	Roots”.	
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	
483	 Rasboinikov	 	 	 	 -	bew.	S.	Jaroff	
486	 Dorogoj	Dlinnoju	 	 	 -	arr.	B.	Clabbers	
487	 Ei	Oechnjem	 	 	 	 -	arr.	B.	Clabbers	
488	 Kantate	Alexander	Nevsky	 	 -	S.	Prokofiev	
489	 Otsje	Nasj	 	 	 	 -	Russisch	OV	
	

5.2.3 Opluisteren mis, Sittard [31-03-2017] 
Uitvaart	Fons	Offermans	
316	 Vaânachnu	 	 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
445		 Gospody	pomiluy		 	 	 -	Traditional	
449	 Suliko	 	 	 	 	 -	Traditional	Georgië	
285	 Signore	delle	Cime	 	 	 -	G.	De	Marzi	
383	 Santo,	Santo	 	 	 	 -	Traditional	Argentijns	 	
183	 Otsje	Nasj	 	 	 	 -	Traditional	
316	 Yimloch	 	 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
316		 Kodosh		 		 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
327		 Slava	vysnich	bogu	 	 	 -	A.	Kosolapov	
146	 Fein	sein,	beinander	bleib’n	 	 -	Volkweise	Tirol	
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5.2.4 Opluisteren uitvaart, Geleen [06-05-2017] 
Afscheid	Bèr	van	Hest	
316	 Vaânachnu	 	 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
445		 Gospody	pomiluy		 	 	 -	Traditional	
449	 Suliko	 	 	 	 	 -	Traditional	Georgië	
183	 Otsje	Nasj	 	 	 	 -	Traditional	
327		 Slava	vysnich	bogu	 	 	 -	A.	Kosolapov	
	

5.2.5 Opluisteren Eucharistieviering Koepelkerk, Maastricht [02-07-2017] 
316	 Vaânachnu	 	 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
445		 Gospody	pomiluy		 	 	 -	Traditional	
360	 Alliluia		 	 	 	 -	Arr.	Pierre	Willems	
285	 Signore	delle	Cime	 	 	 -	G.	De	Marzi	
383	 Santo,	Santo	 	 	 	 -	Traditional	Argentijns	 	
338a	 Mno	gaya	Ljeta		 	 	 -	D.	Bortnianski	
316		 Kodosh		 		 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
327		 Slava	vysnich	bogu	 	 	 -	A.	Kosolapov	
	

5.2.6 Openingsceremonie WMC Parkstadstadion, Kerkrade [08-07-2017] 
Conquest	of	Paradise	
Limburgs	Volkslied	
	

5.2.7 Opluisteren uitvaart, Geleen [06-10-2017] 
Afscheid	Hein	Emde	
316	 Vaânachnu	/	Kodosh	 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
449	 Suliko	 	 	 	 	 -	Traditional	Georgië	
327		 Slava	vysnich	bogu	 	 	 -	A.	Kosolapov	
	

5.2.8 Concert, St Joost [21-10-2017] 
Meerkorenconcert	van	de	Wiejerdzangers	
449	 Suliko	 	 	 	 	 -	Traditional	Georgië			
500	 The	Message	 	 	 	 -	Joseph	Martin.	
399	 Uyingcwele	baba	 	 	 -	Traditional	Zulu;	arr.	L	Maierhofer	
502	 Senzenina	 	 	 	 -	Traditional	Zulu;	arr.	A	Humphreys	
334	 Garavusa	 	 	 	 -	arr.	W.	Schepers	
443	 You	raise	me	up	 	 	 -	B	Graham	/	R	Lovland	
453	 The	rythm	of	life	 	 	 -	C	Coleman;	arr.	R	Barnes	
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5.2.9 Kerstconcert, Heerlen / Geleen [18-12-2017 / 20-12-2017] 
Kerstconcerten	voor	de	ouderen	
492	 Sing	we	now	of	Christmas	 	 -	arr.	M.	Hayes	
304	 Freu	dich	Erd	und	Sternenzelt	 	 -	Beekum	van	Jan	
354	 Dormi	Fili	 	 	 	 -	G.	Fabri	/	arr.	M.	Koekelkoren	
498	 Halleluja	 	 	 	 -	L.Cohen	
425	 Hallelujah	 	 	 	 -	Handel	/	bew.	Eric	Lane	Barnes	
391	 Son	of	Mary	 	 	 	 -	John	W.	Peterson	
325	 We	wish	you	a	merry	christmas	 -	bew.	P.	Gerits	
505	 The	prayer	 	 	 	 -	C.	Bayer-Sager,	D.	Foster,	M.	Hayes	
490	 	Blue	Christmas	 	 	 -	B.Hayes	/	J.Johnson	/	arr.	M.Huff	
386	 Süsser	die	Glocken	nie	klingen		 -	
491	 African	Alleluia	 	 	 -	arr.	Benjamin	Harlan	
387	 Gabriel’s	message	 	 	 -	Basque	Card	/	arr.	H.	Oxley	
065	 Stille	Nacht,	heilige	Nacht	 	 -	Fr.	Gruber	
	


