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Inleiding	
Dit	 jaar	 een	 iets	 andere	 koorstart	 dan	 we	 tot	 nu	 toe	 gewend	 waren,	 actief	 zingen	 i.p.v.	 een	
ontspannen	drankje	en	hapje	in	de	herberg	van	de	Ontmoetingskerk.	Het	nieuwjaarsconcert	bij	
RMK’21	stond	voor	het	eerst	op	onze	agenda.	Anders,	maar	toch	een	lekker	begin	van	het	jaar,	
met	onze	zangcollegae	in	Brunssum.	Direct	daarna	werd	weer	een	beroep	gedaan	op	het	koor,	
in	minder	positieve	zin,	omdat	we	de	uitvaart	van	onze	trouwe	bariton	Pierre	Storcken	moesten	
opluisteren.	 Hij	 was	 dit	 jaar	 niet	 de	 enige	 die	 ons	 zou	 ontvallen,	 want	 in	 dezelfde	 periode	
overleed	Jos	Loonen	en	later	in	het	jaar	ook	nog	Lou	Dupuits.	
Hoewel	in	levende	lijve,	hebben	we	ook	afscheid	genomen	van	twee	actieve	zangers,	die	in	2018	
om	fysieke	redenen,	hun	stem	aan	de	wilgen	hebben	gehangen,	Wim	Nusser	en	Dré	Smedts.	Als	
positief	 geluid	 stond	 daartegenover	 het	 weerzien	 met	 onze	 zangcollega	 Erik	 Plieger	 als	
hernieuwd	lid	en	een	nieuw	lid,	Pierre	Tummers.	
Voor	 de	 rest	 toonde	 het	 jaar	 zich	 met	 een	 gouden	 koorrandje,	 want	 zowel	 het	
jubilarissenconcert	 in	 Beek	 als	 het	 openluchtconcert	 in	 Valkenburg	 waren	 prachtige	
evenementen,	waarbij	vooral	de	weergoden	het	in	Valkenburg	niet	lieten	afweten.	
En	dan	zoals	traditie	de	kerstconcerten,	die	elk	jaar	weer	meer	aanvragen	tellen	dan	er	plaatsen	
zijn.	Dus	kortom	ook	weer	een	daverend	succes.	
De	 uiteindelijke	 conclusie	 is	 dat	 koorfamilie	weer,	met	 goede	moed,	 de	 neuzen	 richting	 2019	
kan	zetten	en	dus	gaan	we	met	mooie	muzikale	voornemens	over	de	drempel. 

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,	 concerten	en	andere	muzikale	verplichtingen.	De	activiteiten	waren	dit	 jaar	
natuurlijk	mede	gericht	op	het	100jarig	bestaan	van	het	FSI.	

1.2 Algemene ledenvergadering 
1.2.1 Ad hoc algemene ledenvergadering I 
Op	 woensdag	 31	 januari	 werd	 in	 ’t	 Volkshoes	 te	 Lindenheuvel-Geleen	 een	 ad	 hoc	
ledenvergadering	 	 bijeengeroepen,	 ter	 goedkeuring	 van	 het	 voorstel	 om	 Piet	 Hendricks,	 bij	
gelegenheid	 van	 zijn	 zestigjarig	 lidmaatschap,	 tot	 erelid	 van	 het	 koor	 te	 benoemen.	 Dit	 als	
erkenning	voor	zijn	zeer	langdurige	verdiensten	als	zanger	en	bestuurder	bij	het	koor.	
Op	deze	vergadering	waren	41	leden	aanwezig,	1	lid	tijdelijk	afwezig	en	7	leden	afwezig	wegens	
afmelding	 door	 ziekte	 of	 werkzaamheden.	 Het	 voorstel	 werd	 met	 algemene	 stemmen	
aangenomen.	
Deze	vergadering	wordt	alleen	 in	dit	 jaarverslag	vermeld	en	er	zijn	geen	officiële	notulen	van	
gemaakt.	

1.2.2 Jaarvergadering 
Op	7	maart	 2018	werd	 in	 't	Volkshoes	 te	 Lindenheuvel-Geleen	de	67-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.	
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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.	
	

1.2.3 Ad hoc algemene ledenvergadering II 
Op	 woensdag	 14	 november	 werd	 in	 ’t	 Volkshoes	 te	 Lindenheuvel-Geleen	 een	 ad	 hoc	
ledenvergadering		bijeengeroepen,	ter	goedkeuring	van	het	voorstel	om	de	naam	van	het	koor	
te	wijzigen	van	“Mannenkoor	DSM•SABIC”	 in	“Mannenkoor	DSM”	en	dit	notarieel	vast	te	 laten	
leggen	 (vereiste	 actie).	 Dit	 als	 gevolg	 van	 het	 wegvallen	 van	 SABIC	 als	 sponsor	 en	 mede-
naamgever	van	het	koor.	
Op	 deze	 vergadering	waren	 van	 de	 48	 stemgerechtigde	 leden,	 46	 leden	 aanwezig	 en	 2	 leden	
afgemeld.	Het	voorstel	werd	met	algemene	stemmen	aangenomen.	
Van	deze	vergadering	zijn	geen	notulen	gemaakt,	wel	is	er	een	schriftelijke	presentielijst	aan	de	
leden	voorgelegd,	die	tevens	als	stemformulier	in	deze	kwestie	diende. 

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	2018	was	er	geen	actieve	deelname	m.b.t.	 externe	cursussen,	 voorlichtingsprogramma’s	en	
workshops.	
	 	



	 	 	

Mannenkoor DSM	 Jaarverslag	2018	

JVS 2018.docx pagina 5 van 20	

1.4 KNZV-Limburg 
1.4.1 KNZV-L 
Voor	 de	 voorjaarsvergadering	 had	 het	 koor	 zich	 afgemeld	 i.v.m.	 de	 voorbereidingen	 van	 het	
jubilarissenconcert.	 Een	 delegatie	 van	 het	 bestuur	 was	 in	 2018	 aanwezig	 op	 de	
najaarsvergadering	 van	 KNZV-Limburg.	 Tijdens	 de	 Voorjaars-	 en	 Herfstvergadering	 is	 bij	
herhaling	 weer	 de	 nadruk	 gelegd	 op	 het	 enthousiasmeren	 van	 “jongere”	 mannen	 voor	 de	
koorzang	en	de	samenwerking	tussen	de	koren	verder	uit	te	breiden.	

1.4.2 Regio Swentibold 
Er	is	dit	jaar	geen	bijeenkomst	geweest.	De	conclusie	is	dat	de	toegevoegde	waarde	van	dit	regio	
overleg	zich	beperkt	tot	een	uitwisseling	van	feitjes	m.b.t.	het	 interne	koorgebeuren	en	dat	de	
basisdoelstelling	 “meer	 samenwerking”	 niet	 echt	 van	 de	 grond	 komt.	 Het	 Swentibold	 overleg	
wordt	daarom	niet	meer	periodiek	gehouden.	Het	initiatief	wordt	aan	de	koren	zelf	gelaten	om	
in	 ad	 hoc	 bijeenkomsten,	 naar	 behoefte	 en/of	 noodzaak,	 de	 koppen	 bij	 elkaar	 te	 steken	 voor	
samenwerking	of	projectmatige	evenementen.	
In	Oktober	is	er	zo’n	overleg	georganiseerd	door	mannenkoor	Mignon,	samen	met	Sweikhuizen	
en	DSM,	om	de	mogelijkheden	tot	samenwerking	eens	onder	de	loep	te	nemen.	De	uitkomst	was	
dat	 alle	 koren	 van	 mening	 waren	 dat	 een	 direct	 samenwerkingsverband,	 in	 de	 huidige	
koorstructuren,	 een	problematische	opgave	 zou	 zijn.	Als	 enige	 insteek	werd	het	 opzetten	van	
projectmatige	 activiteiten	 gezien,	 met	 deelname	 van	 mogelijke	 individuele	 zangers	 (op	
individuele	basis)	en	los	van	de	structurele	kooractiviteiten	van	de	koren	zelf.	
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2 Leden 

2.1 Mutaties 
2.1.1 Nieuwe leden 
Erik	Plieger	
Pierre	Tummers	

2.1.2 Opzegging 
Wim	Nusser	
Dré	Smedts	

2.1.3 Overleden 
Pierre	Storcken	
Jos	Loonen	
Lou	Dupuits 

2.2 Koorsamenstelling 
Op	31	december	2018	had	het	koor	46	zingende	leden.	
Onderverdeeld	naar	de	verschillende	partijen	ziet	het	beeld	er	als	volgt	uit:	
	

Partij	 01-01-2018	 31-12-2018	 leeftijd	 Gem.	leeftijd	

1e	Tenor	 10	 10	 71-82	 77,4	

2e	Tenor	 13	 12	 68-82	 74,8	

Bariton	 15	 15	 54-87	 69,6	

Bas	 11	 9	 60-85	 75,3	

Totaal	koor	 49	 46	 	 74,3	

 
Van	de	49	zingende	en	niet-zingende	leden	komen	er	25	uit	de	gemeente	Sittard-Geleen.	

2.3 Jubilarissen 
Dit	jaar	waren		er	vijf	koorjubilarissen:	
Piet	Hendricks	(60)	
Frits	Smeets	(50)	
Piet	de	Groen	(40)	
Frank	Kroese	(25)	
Thei	Verstappen	(25)	
	
De	“Lustrumvierders”	in	2018	waren:	
5	jaar:	 	 Wim	Bousardt,	Guido	van	Gerwen	
15	jaar:		 Dick	Schoot	
20	jaar:		 Peter	Christiani,	Harrie	Verboort	
35	jaar:		 Thei	Dols,	Jeu	Reijnders,	Dré	Smedts	  
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3 Verenigingsactiviteiten 

3.1 Concert, Brunssum 
Omschrijving:	 Nieuwjaarsconcert	
Datum	/	tijd:	 07-01-2018	/	15:00	uur	
Locatie:	 Brikke	Oave,	Brunssum	
Medewerkenden:	 RMK’21	 /	 Mk	 DSM•SABIC	 o.l.v.	 Wim	 Schepers;	 Martin	 Hurkens;	

pianobegeleiding	Augustine	Boshouwers.	
Verslag:	
De	 aftrap	 voor	 het	 nieuwe	 jaar	 werd	 niet	 zoals	 gebruikelijk	 in	 de	 herberg	 van	 de	
Ontmoetingskerk	gehouden.	Dit	 jaar	stond	ons	eerste	nieuwjaarsconcert	 in	de	koorhistorie	op	
de	agenda,	en	wel	bij	en	met	RMK’21	te	Brunssum.	Het	werd	een	middag	met	veel	luistergenot	
in	een	ontspannen	sfeer,	met	de	volle	intentie	om	het	jaar,	in	ieder	geval,	weer	met	veel	goede	
zangvoornemens	en	enthousiasme	te	beginnen.	

3.2 Opluistering Mis, Geleen 
Omschrijving:	 Afscheid	Pierre	Storcken	
Datum	/	tijd:	 12-01-2018	/	16:30	uur	
Locatie:	 Crematorium	Nedermaas	Geleen	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM�SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers;	pianobegeleiding	Gerald	

Wijnen	
Verslag:	
Er	was	niemand	die	niet	met	stomheid	geslagen	was	bij	het	bericht	dat	Pierre	overleden	was.	
Prachtige	opkomst	bij	dit	onverwachte	afscheid.	
(Afscheidswoord	van	voorzitter	in	bijlage)	

3.3 Ad hoc algemene ledenvergadering, Geleen 
Omschrijving:	 Speciale	ledenvergadering	met	slechts	één	agendapunt	
Datum	/	tijd:	 31-01-2018	/	19:30	uur	
Locatie:	 ‘t	Volkshoes,	Geleen	
Verslag:	
Deze	ad	hoc	ledenvergadering	werd	gehouden	in	het	kader	van	benoeming	van	ereleden.	In	dit	
geval	 werd	 het	 voorstel	 om	 Piet	 Hendricks,	 gezien	 zijn	 zeer	 lange	 staat	 van	 dienst	 in	
uiteenlopende	functies	bij	het	koor,	tot	erelid	te	benoemen	aan	de	orde.		

3.4 Algemene Jaarvergadering, Geleen 
Omschrijving:	 67ste	AJV	
Datum	/	tijd:	 07-03-2018	/	19:30	uur	
Locatie:	 ‘t	Volkshoes,	Geleen	
Verslag:	
De	details	van	de	vergadering	staan	vermeld	in	de	notulen	(bestand:	NOT-AJV67-2018.docx)	
(openingsspeech	van	voorzitter	in	bijlage)	
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3.5 Concert, Beek 
Omschrijving:	 Jubilaria	
Datum	/	tijd:	 25-03-2018	/	14:00	uur	
Locatie:	 Asta	Theater,	Beek	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM�SABIC	o.l.v.	Wim	Schepers	m.m.v.	Fenna	Ograjensek,	

Martin	Hurkens;	piano-begeleiding	Gerald	Wijnen	
Verslag:	
Een	sfeervolle	viering	in	de	vorm	van	een	familieconcert	ter	ere	van	onze	koorjubilarissen	van	
2018.	
25	jaar	–	Frank	Kroese	
25	jaar	–	Thei	Verstappen	
40	jaar	–	Piet	de	Groen	
50	jaar	–	Frits	Smeets	
60	jaar	–	Piet	Hendricks	
(speeches	van	voorzitter	in	bijlage)	

3.6 Opluistering uitvaart, Geleen 
Omschrijving:	 Opluistering	uitvaart	van	koorlid	Lou	Dupuits	
Datum	/	tijd:	 03-07-2018	/	15:30	uur	
Locatie:	 Crematorium	Nedermaas	Geleen	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM	o.l.v.	Wim	Schepers	
Verslag:	
Lou	 is,	 ondanks	 dat	 hij	 te	 kampen	 had	met	 een	 vervelend	 ziektebeeld,	 vrij	 plotseling	 en	 toch	
onverwacht	aan	deze	ongrijpbare	ziekte	overleden.	Zoals	te	doen	gebruikelijk,	waren	we	ook	nu	
weer	 met	 een	 grote	 koorvertegenwoordiging	 aanwezig	 om	 muzikaal	 afscheid	 van	 hem	 te	
nemen.	
(Afscheidswoord	van	voorzitter	in	bijlage)	

3.7 Openluchtconcert, Valkenburg 
Omschrijving:	 Concert	“Spirit	of	the	Earth”	
Datum	/	tijd:	 06-07-2018	/	21:00	uur	
Locatie:	 Openluchttheater	Valkenburg	
Medewerkenden:	 Mannenkoren	St	Lambertus,	RMK’21	en	DSM o.l.v.	Wim	Schepers;	

pianobegeleiding	Gerald	Wijnen.	M.m.v.	Coriovallum	Pipe	Band	en	Dutch	
Symphonic	Brass.	

Verslag:	
(Tekst	Piet	Besselink)	De	100	jarige	FSI	trakteerde	de	bezoekers	op	een	schitterend	concert	in	
het	sfeervolle	Openluchttheater	te	Valkenburg.	De	(terecht)	trotse	Jos	Frusch	mocht	het	concert	
openen	 nadat	 de	 The	 Coriovallum	 Pipe	 Band	 al	 een	 aardig	 voorproefje	 had	 gegeven.	
Complimenten	voor	de	Mannenkoren	St	Lambertus-	Kerkrade,	RMK1921-	Brunssum	en	DSM-	
Geleen	die	ons	anderhalf	uur	lang	voortreffelijk	meenamen	in	het	programma	"The	Spirit	of	the	
Earth"	 o.l.v.	Wim	 Schepers.	 Samen	met	 pianist	 Gerald	Wijnen	 achter	 de	 vleugel	 en	 de	 Dutch	
Symphonic	 Brass	 lieten	 ze	 ons	 genieten	 van	 prachtige	 mannenkoorwerken	 van	 Karl	 Jenkins,	
Joseph	Martin,	Willy	Richter,	 John	Newton,	Willy	Hautvast	en	de	Japanse	componist	Kan	Ishii.		
De	 vele	 enthousiaste	 bezoekers	 hebben	 zeer	 zeker	 geen	 spijt	 gehad	 dat	 men	 de	 wedstrijd	
Brazilië	-	België	niet	heeft	kunnen	volgen.	
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3.8 Opluistering Mis, Geleen 
Omschrijving:	 Opluisteren	mis	t.g.v.	BCL	treffen	-	Swentibolders	
Datum	/	tijd:	 25-11-2018	/	09:30	uur	
Locatie:	 Onze-Lieve-Vrouw	van	altijddurende	Bijstandkerk	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM	o.l.v.	Wim	Schepers;	orgelbegeleiding	Gerald	Wijnen	

Verslag:	
Het	BCL-treffen	van	de	Limburgse	Carnavalsverenigingen	werd	dit	jaar	gehouden	op	23,	24	en	
25	november	en	georganiseerd	door	Carnavalsvereniging	de	Swentibolders.	Wij	speelden	hierin	
ook	een	rol	met	ons	koor,	want	wij	luisterden	zondags	de	gerelateerde	mis	op	in	de	Onze-Lieve-
Vrouw	van	altijddurende	Bijstandkerk	aan	de	Bloemenmarkt	te	Geleen. 

3.9 Kerstconcert, Heerlen 
Omschrijving:	 Kerstconcert	voor	de	ouderen	
Datum	/	tijd:	 17-12-2018	/	14:00	uur	
Locatie:	 Parkstadtheater,	Heerlen	
Medewerkenden:	 Mannenkoren	DSM	en	RMK’21	o.l.v.	Wim	Schepers	met	begeleiding	van	

Gerald	Wijnen.	
Amy	Schillings,	SalonRouge	Orchester	en	Carlo	Plaum.	

Verslag:	
Kopie	van	Kerstconcert	Geleen	19	december.	

3.10 Kerstconcert, Geleen 
Omschrijving:	 Kerstconcert	voor	de	ouderen	
Datum	/	tijd:	 19-12-2018	/	14:00	uur	
Locatie:	 Hanenhof,	Geleen	
Medewerkenden:	 Mannenkoor	DSM	en	RMK’21	o.l.v.	Wim	Schepers	en	begeleiding	van	

Gerald	Wijnen.	
Amy	Schillings,	SalonRouge	Orchester	en	Carlo	Plaum.	

Verslag:	
Jawel	het	was	weer	tijd	voor	de	twee,	jaarlijks	terugkerende	kerstconcerten	voor	de	ouderen	in	
het	Parkstadtheater	te	Heerlen	en	de	Hanenhof	te	Geleen.	Dit	jaar	met	een	extra	feestelijk	tintje	
omdat	de	hoofdsponsor	van	deze	concerten,	FSI,	dit	jaar	het	100	jarig	jubileum	vierde.	Dit	bood	
ons	(financieel)	de	gelegenheid	om	een	groots	en	gevarieerd	gezelschap	op	de	bühne	te	toveren,	
waaronder	het	gerenommeerde	SalonRouge	Orchester.	In	samenwerking	met	ons	koor,	
sopraansoliste	Amy	Schillings	en	accordeonist	Carlo	Plaum	werden	het	twee	topmiddagen.	
Twee	keer	een	volle	zaal	en	een	enthousiast	en	tevreden	publiek.	Een	fijn	repertoire,	in	een	
ontspannen	sfeer	uitgevoerd,	onder	de	muzikale	leiding	van	dirigent	(en	speaker)	Wim	
Schepers.	Er	waren	praktisch	alleen	positieve	reacties.	

3.11 Kerstviering, Geleen 
Omschrijving:	 Kerstviering	koor	
Datum	/	tijd:	 19-12-2018	/	18:00	uur	
Locatie:	 Brasserie	Abshoven,	Geleen	
Medewerkenden:	 n.v.t.	
Verslag:	
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Na	het	succes	van	vorig	jaar	vond	de	kerstviering	dit	jaar	wederom	plaats	in	het	oude	klooster	
Abshoven	te	Munstergeleen.	En	het	was	wederom	een	zeer	geslaagd	samenzijn	van	de	hele	
koorfamilie.	
(kersttoespraak	voorzitter	in	bijlage)	
 

4 Overige zaken 
Geen	
	
	
	
	
	
	
Goedgekeurd	tijdens	de	Algemene	Jaarvergadering	van	13	maart	2019.	
	
	
	
	
	
	
W.	Hendrix	 	 	 	 F.	Kroese		 	 	 	 F.	Wissink	
Voorzitter																				 	 	 Penningmeester	 	 	 Secretaris	
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5 Bijlage 

5.1 Interne en externe reacties 
5.1.1 Nieuwjaar-speech voorzitter [07-01-2018] 
Concert	Brunssum	(bij	RMK’21)	
***/	Nieuwjaar	2018	-	Adieu	2017	[op	de	drempel]	
	
Ut	jaor	2017	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	2018	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	
Ze	zullen	ech	neet	hael	vaol	angesj	zeen	
Samenwirke	mit	RMK	dat	blif	bestao	
Dus	zeg	ich	laot	dat	same	zengeonger	Wim	mer	gaon	
In	Valkenburg	pakke	vir	kirgrao	der	nog	bie	
Dan	zenge	ver	alle	drie	in	de	aope	loch	zie	aan	zie	
Ös	kaoren	zeen	in	2018	stralend	jonk	en	get	minder	gries	
Dan	brink	ös	gaar	geine	mer	van	de	wies	
Names	’t	bestuur	wunsch	ich	allemaol	ein		
Jonk	en	Gezondj	2017.	
	
Wim	Hendrix,	voorzitter/***	
	

5.1.2 Afscheid Pierre Storcken [12-01-2018] 
***/Geleen	(Crematorium	Nedermaas)	
	

Zijn	koorlidmaatschap	ontegenzeggelijk	ontstaan	door	zijn	tewerkstelling	in	1958	bij	het	Centraal	
Laboratorium	van	de	toenmalige	Staatsmijnen	 in	Limburg.	Hier	doorliep	hij	diverse	 functies	met	
als	hoogtepunt	de	technische	ondersteuning	van	de	beursgang	DSM	wereldwijd.	
Pierre	54	 jaar	 zanger	 van	ons	koor,	waarvan	een	dikke	40	 jaar	als	 bestuurder.	Het	 secretariaat	
werd	hem	al	snel	toevertrouwd	en	hij	was	meteen	Nederlands	jongste	koorsecretaris.	Tevens	was	
hij	 lid	 van	 de	 acquisitie	 cie.	 met	 de	 zorg	 voor	 optredens	 en	 het	 leggen	 van	 contacten	 m.b.t.	 de	
concertreizen.	Deze	functies	waren	Pierre	op	’t	lijf	geschreven.	
Maar	 in	 bestuursvergaderingen	 kwam	 er	 niets	 aan	 de	 orde	 	 of	 hij	 bemoeide	 er	 zich	mee	 en	 de	
slogan	was	toen	“der	geit	niks	zonger	Pierre”.	Niet	altijd	gemakkelijk	voor	de	voorzitter,	maar	hij	
was	altijd	recht	door	zee,	soms	kort	door	de	bocht,	maar	altijd	met	duidelijk	omlijnde	normen	en	
waarden	met	het	welzijn	van	het	koor	voor	ogen.	Pierre	was	niet	alleen	een	goed	bestuurder	maar	
ook	een	prima	zanger	met	een	sociale	inslag;	waar	hij	kon	helpen	deed	hij	dat.	



	 	 	

Mannenkoor DSM	 Jaarverslag	2018	

JVS 2018.docx pagina 12 van 20	

Enige	 jaren	geleden	bedankte	hij	 zich	als	 bestuurder	 i.v.m.	 regelmatig	 verblijf	 in	het	 buitenland,	
“mer	Wim	es	ich	hie	ben,	bel	mich	mer	es	ich	kan	helpe	dan	kom	ich”.	Voor	al	die	inzet	bij	ons	koor	
is	Pierre	benoemd	tot	erelid	en	 tevens	werd	onze	aanvraag	voor	een	Koninklijke	Onderscheiding	
gehonoreerd.	
Pierre	 een	 echte	 verenigingsman,	 lid	 gemengd	 koor	 St	 Caecilia	 Lindenheuvel,	 vrijwilliger	 in	 het	
Theatertje	es	steun	van	anger	verenigingen	en	lid	van	’t	Barbara	comité.	Ondanks	dat	zijn	lichaam	
de	letste	tied	neet	mer	wol	wie	hij	dat	wol,	bleef	hij	zien	donderdagmiddig	sportclupke	trouw.	Ook	
was	hij	 een	echte	ondersteuner	bij	 de	DSM/ODS	classic,	mer	veural	 zien	 tweede	grote	 liefde,	het	
toneel.	Eerst	het	Lindenheuvels	toneel	en	dan	(als	oprichter	en	speler)	de	toneelgroep	Kraonkel.	In	
november	 hebbe	 der	 veul	 van	 os	 zien	 letste	 optreden	mitgemaakt.	 Ook	 voor	 deze	 voortreffelijke	
toneelverenigingen	is	Pierre	met	zijn	talenten	een	steunpilaar	geweest.	
Pierre,	veer	hauwe	dich	gemis	.	.	.	.	.	.	en	veer	zulle	dich	blieve	missen.	
Pierre	bedank	veur	alles	.	.	.	.	.	.	rus	noe	mer	oet.	
	
Wim	Hendrix,	voorzitter/***	
	

5.1.3 AJV [07-03-2018] 
***/Geleen	(’t	Volkshoes)	
	
Beste	Mensen,	
Namens	het	bestuur	mag	ik	u	allen	welkom	heten	op	de	67ste	jaarvergadering	van	het	mannenkoor	
DSM•SABIC.	
Jaar	vergadering	betekent	 in	mijn	ogen,	doormiddel	van	een	 terugblik,	 verantwoording	afleggen	
van	 het	 gevoerde	 beleid	 aan	 de	 leden.	 En	 tevens	met	 de	 leden	 vooruit	 kijken	 naar	 de	 komende	
activiteiten	/	zaken	van	ons	koor	
Wat	de	terugblik	betreft	ben	ik	in	een	bijzondere	positie,	want	onze	secretaris	heeft	het	afgelopen	
jaar	 zo	 subliem	 verwoord	 in	 het	 jaarverslag,	 dat	 mijn	 inmenging	 hierin	 alleen	 maar	 tot	 een	
herhaling	van	zetten	zal	leiden.	
Waar	 ik	 bij	 het	 terugblikken	 ook	 lovend	 over	 ben,	 is	 de	 goede	 wisselwerking	 tussen	 leden	 en	
bestuur	en	dat	we	in		alle	openheid	kunnen	spreken	over	onze	kooraangelegenheden.	Eveneens	ben	
ik	lovend	over	het	sociale	gebeuren	binnen	ons	koor	,	het	elkaar	ondersteunen	en	solidair	zijn	in	de	
soms	moeilijke	tijden	die	we	in	ons	koor	meegemaakt	hebben.	
Door	de	zeer	geringe	aanwas,	krimp	veroorzaakt	door	ziekte	en	overlijden	en	de	vergrijzing,		staan	
we	 als	 koor	 onder	 druk.	 Dit	 is	 niet	 een	 probleem	 onzerzijds,	 maar	 van	 de	 gehele	 koor-	 en	
verenigingswereld.	Als	bestuur	zijn	we	er	ons	van	bewust,	maar	wat	te	doen?	Onderzoeken	hoe	we	
het	 aantrekkelijk	 kunnen	maken	 voor	mannen	 die	 van	 zingen	 houden	 [repertoire]	 project?	 Het	
woord	“jongeren”	durf	ik	zelfs	niet	in	de	mond	te	nemen.	
Was	 het	 enige	 jaren	 geleden	 dat	 we	 uit	 sociaal	 oogpunt	 samen	met	 anderen	 een	mooi	 concert	
verzorgden,	maar	 beste	 vrienden	 het	 sociale	 binnen	 ons	 koor	 blijft,	maar	willen	we	 hoog	 op	 de	
muzikale	ladder	blijven	verkeren,	zal	samenwerken	een	MUST	worden.	
Het	 bestuur	 is	 van	 mening	 dat	 we	 onze	 eigen	 identiteit	 kunnen	 behouden	 en	 dat	 onze	 slagzin	
“Zingen	met	plezier	doe	 je	bij	 het	mannenkoor	DSM•SABIC”	nog	altijd	hoog	 in	het	 vaandel	blijft	
staan,	ook	al	zal	samenwerken	een	must	gaan	worden.	
	
Dat	 plezier	 gaan	 we	 samen	 beleven	 op	 25	 maart	 bij	 ons	 Familie-concert,	 waar	 we	 een	 vijftal	
makkers	gaan	danken	voor	hun	langdurige	lidmaatschap	van	ons	koor.	
Laten	we	in	deze	geest	samen	verder	gaan	en	de	hoop	uitspreken,	dat	nog	velen	van	ons	ook	nog	
jarenlang	kunnen	genieten	van	het	zangplezier	bij	ons	koor.	
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Dank	aan	jullie	allen	voor	de	inzet	bij	ons	koor.	
	
Vergadering	geopend!	
	
Uw	Voorzitter/***	
	

5.1.4 Jubilarissen wensconcert [25-03-2018] 
***/n.a.v.	viering	5	koorjubilarissen	
Opening	en	speeches:	
	
Beste	mensen,	
Van	 harte	 welkom	 op	 dit	 familieconcert	 ter	 eren	 van	 een	 vijftal	 jubilarissen	 bij	 ons	 koor.	 Een	
bijzonder	woord	van	welkom	aan	onze	beschermheer	Dimitri	de	Vreeze,	de	directie	van	FSI	Dhr.	
Koks	en	Mw.	Vencken	en	hun	beider	partners	en	natuurlijk	de	jubilerende	zangers	met	kinderen	en	
kleinkinderen;	de	partners	van	onze	overleden	koorleden	en	de	partners	van	onze	zangers;	Dhr.	en	
Mw.	Kitzen,	topvriend	van	ons	koor.	
Dames	 en	 heren	 vandaag	 een	 bijzonder	 concert	 t.g.v.	 een	 bijzondere	 gelegenheid.	 Vijf	 zangers	
vieren	 vandaag	 hun	 koorjubileum,	 variërend	 van	 25	 tot	 60	 jaar	 lidmaatschap.	 Dit	 feestelijke	
gebeuren	willen	we	vanmiddag	samen	met	jullie	allen	vieren,	waarbij	het	gesproken	woord	het	zal	
gaan	afleggen	tegen	de	muzikale	bijdragen	en	onze	slogan	“Zingen	bij	mannenkoor	DSM	is	zingen	
met	plezier”	dus	hoogtij	zal	vieren.	
De	vijf	voortreffelijke	jubilarissen,	genietend	van	de	koormuziek,	hebben	ieder	hun	eigen	favoriete	
koorwerk	gekozen	en	dit	zal	na	ieders	persoonlijke	huldigingswoordje	gezongen	worden.	
	
Thei	Verstappen	en	Juzia:	
Beste	zilveren	jubilaris	Thei,	jij	bent	25	jaar	geleden	op	research	te	werk	gesteld	in	de	afdeling	van	
Piet	Hendricks,	dus	 in	de	omgeving	van	het	koor.	Ook	zijn	secundanten	zaten	op	het	vinkentouw	
om	leden	aan	te	trekken;	en	ja	wel	hoor		Math	Boesten	en	Jeroen	Konings	sloegen	toe.	“Thei	kom	
eens	mit	loesteren	in	de	pauze”;	“och	dat	koosj	ich	waal	doon”	en	van	luisteren	is	zingen	gekomen.	
Juzia	zei:	“Fijn	Thei	mer	kenste	aug	waal	zenge?”	Thei,	je	bent	een	voortreffelijke	en	rustige	bariton	
bij	ons	koor,	geen	bravoure	maar	gewoon	vriendelijk,	altijd	aanwezig	en	een	man	met	zangplezier.	
Een	ding	wil	je	wel	zeggen:	“Doe	kens	waal	zenge	en	doa	zeen	veer	echt	trots	op”.	
Zoals	 je	zelf	aangaf	was	de	concertreis	naar	Praag	een	hoogtepunt,	één	jaar	zanger	en	dan	naar	
zo’n	 prachtige	 stad	met	 een	 tweetal	 super	 concerten,	 dat	 is	 natuurlijk	 éénmalig.	 Ook	 de	 andere	
reizen	waren	super	en	je	hebt	ook	bijzonder	genoten	van	het	operaconcert	met	de	vier	Wim-koren.	
Eigenlijk	geniet	je	van	iedere	repetitie,	concert,	maar	het	vers	in	het	geheugen	liggende	Hermitage-
concert	was	gewoon	TOP!	
Na	het	koor	 is	 je	 tuin	 je	volgende	hobby,	 jullie	hebben	een	prachtige	 tuin	waar	 je	 samen	met	de	
kinderen	en	kleinkinderen	onder	het	genot	van	een	sigaartje	en	een	drankje	van	kunnen	genieten.	
Thei,	 je	 hebt	 gekozen	 voor	 “Suliko”,	 een	 prachtig	 werk,	 oorspronkelijk	 uit	 Georgië,	 een	 waar	
volksstuk	maar	veel	gezongen	door	militaire	koorzangers.	Een	 stuk	met	diepgang	en	zelfs	Stalin	
vond	het	een	meesterwerk.	 Je	bent	een	liefhebber	van	muziek	met	inhoud	en	je	zoekt	steeds	naar	
teksten,	 de	 oorsprong	 en	 de	 betekenis.	 Als	 deze	 door	 het	 koor	 gezongen	worden,	 is	 het	 genieten	
geblazen	 en	 je	 schroomt	 ook	 niet	 om	 deze	 dan	 op	 te	 nemen	 en	 te	 bewerken	 om	 op	 YouTube	 te	
plaatsen	zodat	alle	koorleden	er	dan	van	kunnen	genieten.	Thei,	we	wensen	je	van	harte	proficiat	
met	 je	zilveren	 jubileum	en	spreken	de	hoop	uit	dat	wij	en	 jezelf	nog	vele	 jaren	kunnen	genieten	
van	je	zangstem.	
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Ik	richt	me	nu	even	tot	Juzia,	want	ook	in	’t	verenigingsleven	is	de	steun	van	de	partner	van	groot	
belang.	 Wij	 vinden	 dat	 jij	 een	 bijzondere	 plaats	 inneemt,	 ondanks	 je	 handicap	 ben	 je	 altijd	
aanwezig	en	daarom	is	een	compliment	en	een	dankjewel	zeker	op	zijn	plaats.	Juzia	,	dank	en	we	
wensen	je	veel	gezondheid	en	plezier	bij	onze	koorzang	toe.	
	
Frank	Kroese	en	Hubertine:	
Frank,	eveneens	zilveren	jubilaris.	Als	twee	DSM-Research	medewerkers	in	een	kerkkoor	zingen	en	
één	zingt	ook	nog	in	’t	Research-koor,	dan	kun	je	er	zeker	van	zijn	dat	de	één	de	andere	overhaalt.	
Argumenten	 als	 druk-druk-druk	 en	 studeren	werden	 afgezwakt	 en	 dan	 is	 het	 de	 aanhouder	 die	
wint,	Frits	bedankt.	De	toenmalige	voorzitter	en	dirigent	zaten	al	te	gniffelen.	Een	zanger	met	een	
klassieke	piano-opleiding	krijg	je	niet	zomaar	in	het	koor	en	de	toenmalige	voorzitter	droomde	al	
van	 een	 nieuwe	 bestuurder	 en	 een	 goed	 jaar	 later	werd	 je	 tot	 voorzitter	 gekozen.	 Je	 gaf	 4	 jaar	
leiding	aan	het	koor,	waarna	 je	 in	verband	met	 je	studie	aan	de	universiteit	van	Diepenbeek	een	
stapje	 terug,	 maar	 je	 bleef	 actief	 als	 vicevoorzitter.	 Die	 taak	 vervul	 je	 nu	 nog	 naast	 het	
penningmeesterschap,	 een	 taak	die	 je	 voortreffelijk	uitvoert,	 vooral	 in	 contractbesprekingen	met	
solisten	ben	je	een	meester.	
Frank,	 je	 bent	 een	 voortreffelijke	 zanger	 met	 je	 baritonstem	 die	 buiten	 de	 muziek	 ook	
geïnteresseerd	is	in	het	wel	en	wee	van	de	collega	koorzangers.	Een	goed	bestuurder	en	gezien	je	
inzet	 en	betrokkenheid	 in	het	 koor	 en	de	bestuursvergaderingen	 is	 eigenlijk	 een	goede	manager	
meer	op	zijn	plaats.	
Thei	was	onder	de	indruk	dat	hij	amper	na	een	jaar	lidmaatschap	al	mee	kon	op	concertreis	naar	
Praag;	Frank	 jij	hebt	hetzelfde	ervaren	en	 je	was	niet	alleen	als	zanger	 ter	plekke,	maar	ook	als	
voorzitter	maar	alle	daaraan	gekoppelde	verantwoordelijkheden.	Na	het	galaconcert	waar	 jullie	
het	 slavenkoor	uit	Nabucco	 (onder	het	 communistische	 regiem	op	de	 lijst	 van	verboden	werken)	
mocht	jij	aan	de	voorzitter	van	de	Olga	Havel	stichting,	onder	het	applaus	van	het	talrijke	publiek,	
een	mooie	gift	namens	ons	koor	overhandigen.	Ook	de	concertreizen	naar	Luxemburg	en	Duitsland	
staan	bij	jou	in	het	geheugen	gegrift.	De	voorbereiding	en	uitvoering	van	de	concerten	waren	voor	
jou	hoogtepunten.	Naast	zingen	heb	je	je	altijd	ingezet	voor	de	zwakkere	mens	in	de	samenleving,	
het	 jarenlange	 bestuurslidmaatschap	 van	 de	 stichting	 “der	 stiel”	 moge	 hiervan	 getuigen.	 Om	 je	
conditie	 op	 peil	 te	 houden	 speel	 ook	 regelmatig	 een	 potje	 tennis,	 maar	 momenteel	 is	 je	
allergrootste	trots	de	kleine	Frank,	waarvan	wij	via	je	smartphone	iedere	bestuursvergadering	de	
voortgang	kunnen	volgen.	
Frank,	ook	jou	wensen	we	proficiat	met	je	zilveren	jubileum	en	spreken	ook	de	hoop	uit	dat	je	nog	
vele	jaren	in	ons	koor	kunt	genieten	van	je	baritonstem	en	dat	we	eveneens	nog	jaren	bestuurlijk	
samen	mogen	werken.	
Beste	Hubertine	ook	voor	jou	een	hartelijke	felicitatie	en	een	welgemeend	dankjewel	voor	alle	inzet	
voor	het	koor.	
	
Piet	de	Groen	en	Rika:	
Piet	40	jarige	jubilaris.	Piet,	je	begon	je	muzikale	loopbaan	al	op	7	jarige	leeftijd	door	met	heel	veel	
plezier	 in	het	 jeugd/knapenkoor	 te	Heer	 te	zingen.	Dat	onder	het	 toeziend	oog	van	 je	vader,	een	
heel	goede	zanger.	Zelfs	tijdens	je	lagere	schooltijd,	in	de	oorlogsjaren,	bleef	je	lid	van	het	koor.	Na	
je	schooltijd	studeerde	je	voor	horlogemaker	en	na	afloop	van	de	studie	in	1953	bleek	weinig	werk	
te	 vinden	 in	 deze	 branche	 en	 solliciteerde	 je	 als	 fijnmechanisch	 technieker	 bij	 research	 en,	 jullie	
raden	 het	 al,	 hij	 ontmoette	 al	 snel	 Jan	 Cellissen	 en	 het	 was	 gepiept,	 Piet	 was	 lid	 van	 het	 koor.	
Jammer	dat	 je	na	enige	tijd,	 i.v.m.	de	plaatsing	 in	continudienst,	het	koor	noodgedwongen	moest	
verlaten.	 Piet,	 je	 bent	 al	 35	 jaar	 binnen	 ons	 koor	 lid	 c.q.	 voorzitter	 van	 de	 technische	 cie.	 Bij	
concerten	en	evenementen	bouw	je	samen	met	je	makkers	de	bühne	op,	zodat	zangers	en	solisten	
op	 een	 veilige	 plek	 de	 uitvoering	 kunnen	 verzorgen.	 Jullie	 zijn	 zo	 trots	 als	 een	 pauw	 op	 de	
resultaten	van	het	versieren	van	het	podium	bij	de	alom	bekende	kerstconcerten	van	ons	koor.	Ook	
ben	 je	 de	 ontwerper	 en	 samen	 met	 twee	 koorcollega’s	 de	 uitvoerder	 van	 het	 maken	 van	 onze	
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dirigentenbok.	 Bij	 de	 verhuizing	 van	 research	 naar	 kantoor	 Sittard	 heb	 je	 ons	 gehele	 archief	
opgeschoond.	
Piet,	 je	bent	naast	een	voortreffelijke	zanger	ook	een	voortreffelijk	lid,	altijd	aanwezig	en	voelt	je	
enorm	verantwoordelijk	met	een	geweldig	plichtsbesef	en	bijzonder	veel	aandacht	voor	het	wel	en	
wee	 van	 de	medezangers	 in	 ons	 koor.	 Naast	 zanger	 ben	 je	 ook	 nog	 vrijwilliger	 bij	 de	 stichting	
Ormus	en	tevens	al	15	jaar	vrijwilliger	in	Zuyderland	Glana	waar	je	iedere	donderdagmorgen	voor	
de	 patiënten	 het	 klassieke	 muziekprogramma	 verzorgt.	 Nog	 een	 bijzondere	 hobby	 van	 Piet:	
Wijnboer;	de	zelf	gemaakte	wijnen	van	jou	waren	topwijnen	en	bij	de	clubkampioenschappen	was	
de	 wijn	 meestal	 versierd	 met	 de	 gouden	 plak.	 Bij	 koud	 weer	 kun	 je	 genieten	 van	 een	 glaasje	
Oostenrijkse	 Nusgeist.	 Hoogtepunten	 van	 jou	 waren	 de	 concertreis	 naar	 Zwitserland,	 de	
operaconcerten	en	de	kerstconcerten	in	Heerlen	en	Geleen.	En	het	 is	vooral	 intens	genieten	als	 je	
terugdenkt	aan	de	concerten	in	de	bibliotheek	van	Wittem.	
Beste	Piet,	als	zanger	maar	ook	als	mens	is	een	hartelijke	felicitatie	voor	je	40	jarig	lidmaatschap	
zeker	op	zijn	plaats.	Dit	geldt	ook	voor	je	eega	Rika,	ook	zij	is	er	altijd,	bij	alle	activiteiten	van	ons	
koor	en	ze	is	zeker	een	goede	steunpilaar	voor	haar	Piet.	
Piet,	 je	 hebt	 gekozen	 voor	 twee	 werken	 en	 je	 had	 daar	 je	 redenen	 voor.	 Hert	 eerste	 “Fein	 sein,	
beinander	bleiben”	symboliseert	ons	koor	en	“Dirait-on”	omdat	je	dat	zelf	een	geweldig	werk	vindt.	
	
Frits	Smeets	en	Miet:	
Frits,	jouw	koorinteresses	werden	al	gewekt	op	zeer	jonge	leeftijd	als	misdienaar.	Luisterend	naar	
de	gezangen	van	vooral	de	meerstemmige	missen	werd	je	gestimuleerd	om	later	lid	te	worden	van	
het	kerkkoor	en	het	koor	van	Broeksittard.	Het	is	dus	niet	verwonderlijk	dat	je	bij	aanvang	van	je	
arbeidzaam	leven	bij	het	Centraal	Laboratorium	verrast	werd	door	de	mooie	geluiden	van	het,	in	
de	aula,	repeterende	mannenkoor	CL.	En	hier	wijk	je	af	van	alle	andere	jubilarissen,	je	sprong	zelf	
over	de	denkbeeldige	drempel	en	meldde	jezelf	aan	om	lid	te	worden	van	het	koor.	
Je	hebt	nu,	50	jaar	terugkijkend,	nooit	spijt	gehad	van	je	beslissing.	In	jouw	nu	gouden	koorjaren	
heb	 je	maar	 twee	dirigenten	meegemaakt,	 beide	 toppers.	 In	de	begintijd	genoot,	 en	nu	geniet	 je	
nog	altijd	van	de	mooie	muziekwerken	die	de	dirigenten	Giel	Ruyters	en	Wim	Schepers	wisten	op	te	
sporen	en	in	te	studeren.	
Frits,	je	bent	niet	alleen	een	geweldige	zanger	binnen	ons	koor,	maar	ook	een	gedreven	en	energiek	
lid.	 Jarenlang	 als	 bestuurder	 betrokken	 bij	 het	wel	 en	wee	 van	 onze	 leden	 als	 voorzitter	 van	 de	
leden	 cie.	 Ook	 bij	 de	 organisatie	 van	 evenementen	 en	 concerten	was	 je	 nauw	 betrokken	 en	 hier	
kwam	je	gedrevenheid	naar	boven.	Deze	gedrevenheid	kwam	ook	van	pas	toen	jullie	kinderen	ook	
de	muzikale	wereld	instapten	en	lid	werden	van	Harmonie	de	Phil.	Ook	bij	de	Phil	hadden	ze	snel	in	
de	gaten	dat	 jullie	gedreven	ouders	waren	en	dus	was	de	 instap	naar	het	korps	en	voor	Miet	als	
bestuurder	al	gauw	gemaakt.	Nu	als	opa	en	oma	brengen	jullie	het	muzikale	gevoel	al	over	op	de	
kleinkinderen.	 Je	vertelt	uitvoerig	over	de	door	 jou	ervaren	hoogtepunten;	de	concertreizen	naar	
Oostenrijk	en	Zwitserland,	die	in	die	rijd	ervaren	werden	als	vakantiereizen,	waarbij	de	geweldige	
concerten	 en	 vorming	 van	 blijvende	 vriendschappen	 fijne	 gevoelens	 geven.	 De	 prachtige	
jubileumconcerten,	Lentekriebels	en	kerstconcerten	vallen	hier	zeker	ook	onder.	
Het	concert	in	de	Hermitage	in	Amsterdam	heeft	net	als	bij	de	andere	jubilarissen	een	fantastische	
indruk	achtergelaten.	
Als	medewerker/vrijwilliger	bij	DSM-classic	bleef	je	betrokken	bij	je	oude	liefde,	DSM	en	je	ontmoet	
daar	veel	collega’s.	Een	bijzondere	hobby	van	je	is	de	tuin,	een	echte	moestuin	wel	te	verstaan;	deze	
levert	 de	 ingrediënten	 voor	 je	 andere	 hobby	 koken.	 Frits,	 als	 koorfamilie	 zijn	 we	 je	 veel	 dank	
verschuldigd	voor	al	je	inzet	bij	het	koor	en	is	de	felicitatie	bij	het	goud	zeker	verdiend.	
Deze	 dank	 en	 felicitatie	 telt	 ook	 voor	 jou	 Miet,	 altijd	 aanwezig	 met	 een	 helpende	 hand	 en	
betrokkenheid	bij	onze	evenementen.	
Frits,	 je	 hebt	 gekozen	 voor	 het	 Fassbinderlied,	 verstaanbaar,	 vrolijk	 en	 het	was	 je	 eerste	 solo	 in	
Osan	Monsel.	Gezien	het	bovenstaande	kan	ik	je	keuze	begrijpen.	
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Piet	Hendricks	en	Elly:	
Beste	Piet,	zo	tegen	het	einde	van	het	jaar	komt	onze	secretaris	in	de	bestuursvergadering	met	een	
lijstje	feestelingen	voor	het	komende	jaar.	Voor	dit	jaar	een	bijzonder	lijstje	met	lidmaatschappen	
van	25	tot	60	jaar.	De	eerste	reactie	was:	“dat	hebben	we	nog	nooit	meegemaakt,	dat	moeten	we	
op	een	leuke	manier	gaan	vieren”.	
Maar	beste	Piet,	als	je	dan	ov	er	een	toespraakje	zit	te	denken,	dan	kom	je	al	snel	tot	de	conclusie	
dat	we	vandaag	een	aantal	jubilarissen	hebben	waarbij	“lid	zijn”	erg	gewoon	is	uitgedrukt.	En	Piet,	
dat	geldt	zeker	voor	jou;	lid	geworden	in	1958	onder	dirigent	Jo	Bruls.	Je	zag	meteen	een	voordeel.	
Je	overtuigde	Elly	dast	het	een	goede	beslissing	was	om	te	gaan	zingen;	ze	(het	koor)	komen	dan	
onze	huwelijksmis	opluisteren,	geweldig	toch.	
In	1974	werd	je	als	bestuurslid	gekozen	en	ging	als	tweede	secretaris	aan	de	slag	en	in	1976	volgde	
je	 benoeming	 als	 voorzitter;	 tot	 1994,	 het	 jaar	 waarin	 je,	 met	 de	 seniorenregeling,	 DSM	 ging	
verlaten.	Je	bleef	nog	enige	jaren	bestuurslid	en	zelfs	nog	een	jaar	interim	voorzitter.	
Als	ik	jouw	hoogtepunten	uit	deze	periode	zou	moeten	benoemen	dan	duurt	dit	feestelijk	gebeuren	
tot	in	de	late	namiddag.	Toch	wil	ik	er	een	paar	noemen,	het	Tv-optreden	bij	NCRV	Denkend	aan	
Limburg,	 koorfestival	 den	 Haag,	 het	 zilveren	 bestaansfeest,	 concertreizen	 naar	 Oostenrijk	 en	
Zwitserland	 met	 mooie	 concerten,	 meewerken	 als	 koor	 in	 het	 dagboek	 van	 een	 herdershond,	
operaconcert	 in	 de	 Geleense	Hanenhof	met	Marjon	 Lambriks	 en	 Peter	Munnich	 als	 solisten	met	
Peep	Stalmeyer	aan	de	piano.	Zoals	ik	al	zei:	“een	greep	uit	deze	periode.	Piet,	in	al	die	jaren	was	je	
niet	alleen	bestuurder,	maar	in	alle	opzichten	ook	het	gezicht	van	het	mannenkoor.	
Het	 waren	 natuurlijk	 niet	 alleen	 de	 bestuursjaren	 waar	 je	 met	 plezier	 van	 je	 zangkunst	 hebt	
genoten,	ook	van	de	concerten	onder	leiding	van	Wim,	die		je	zelf	nog	als	bestuurder	mee	benoemd	
hebt,	 zie	 ik	 je	 nog	 altijd	 genieten.	 Maar	 ook	 heb	 je,	 net	 als	 alle	 andere	 jubilarissen	 de	
operaconcerten	en	het	Hermitage-concert	hoog	in	het	vaandel	staan.	
Piet,	bij	dit	60	jarig	lidmaatschap	wil	ik	je	van	harte	feliciteren	en	durf	te	stellen	dat	we	door	jouw	
inzet	en	betrokkenheid	nog	altijd	een	koor	op	niveau	zijn	en	we	nog	steeds	met	de	steun	van	DSM	
en	FSI	de	naam	“mannenkoor	DSM”	kunnen	uitdragen.	
In	al	die	mooie	koorjaren	van	Piet	is	Elly	zijn	grote	steun	en	toeverlaat	geweest.	Elly	ook	jij	was	in	
deze	koorjaren	mede	het	gezicht	van	het	koor.	Onze	dank	hiervoor	en	hier	is	natuurlijk	ook	een	van	
harte	proficiat	op	z’n	plaats.	
	
Na	al	deze	lovende	woorden	m.b.t.	je	jubileum	hebben	we	nog	een	verrassing	in	petto	en	mag	ik	je	
meedelen	dat	 de	 leden	op	21	 februari	 j.l.	 in	 buitengewone	 ledenvergadering	bijeen	 zijn	 geweest,	
waarbij	 het	 voorstel	 van	 het	 bestuur	 om	 jou	 te	 benoemen	 tot	 erelid	 met	 algemene	 (100%)	
stemmen	is	aangenomen.	Ook	hiervoor	natuurlijk	een	bijzonder	hartelijk	proficiat.	
	
Wim	Hendrix,	voorzitter/***	
	

5.1.5 Afscheid Lou Dupuits [03-07-2018] 
***/Geleen	(Crematorium	Nedermaas)	
Namens	het	mannenkoor	DSM	wil	ik	een	korte	herinnering	uitspreken	aan	Lou	Dupuits,	Bariton	
van	ons	koor.	
	
Lou”s		vrienden	Sef,	Peter	en	Jan	haalden	hem	zo’n	12	jaar	geleden	over	om	lid	te	worden	van	ons	
koor.	Zo	ontstond	ook	binnen	ons	koor	“De	Vier	Heren	van	Beek”.	
Lou		was	een	super	bariton,	helder	en	altijd	goed	op	toon.	Deze	eigenschappen	had	hij	niet	alleen	
bij	ons	koor	maar	ook	bij	de	Beeker	Koorzang	waar	hij	al	jaren	lid	van	was.	
Bij	dit	koor	vervulde	hij	ook	nog	een	periode	een	bestuursfunctie,	dat	gaf	zijn	sociale	betrokkenheid	
weer.	
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In	een		discussie	had	hij	altijd	een	duidelijke	en	gefundeerde	mening,	soms	kritisch,	maar	hij	kon	
ook	goed	relativeren.	Lou	was	een	man	met	een	speciale	humor	waarin	hij	met	doordachte	
woordkeuzes	iets	heel	grappig	kon	maken	met	vaak	een	filosofische	achtergrond.	
Naast	het	zingen	had	Lou	nog	een	grote	hobby,	SPORTEN.	Tennis,	golf	en	wandelen	waren	zijn	
grote	favorieten,	maar	sluit	het	wielrennen	niet	uit,	op	zijn	racefiets	als	een	gerenommeerd	tour	
renner	door	het	Limburgse	land	knallen	was	voor	hem	puur	genieten.	
Na	inspanningen	had	hij	een	overtuiging:	“Je	vermoeide	lichaam	is	altijd	zelf	herstellend”.	
	
Beste	mensen	wij	verliezen	in	Lou	niet	alleen	een	goed	zanger	maar	ook	een	vriend,	zeer	
gewaardeerd	door	Dirigent	en	collega	zangers.	
Voor	al	zijn	kwaliteiten	zijn	we	als	koor	Lou	veel	dank	verschuldigd	en	daarom	zeg	ik	namens	al	
die	mannen:	“Lou	Bedankt”.	
	
Namens	 de	 gehele	 koorfamilie	wensen	we	 kinderen	 en	 familie	 veel	 sterkte	 en	 kracht	 toe	 om	 de	
draad	van	het	leven	weer	op	te	pakken.	
	
Wim	Hendrix,	voorzitter/***	
	

5.1.6 Kerstviering [19-12-2018] 
***/Geleen	(Brasserie	Abshoven)	
Welkom	op	onze	kerstviering	2018		
Een	bijzonder	welkom	aan	onze	gasten	waar	onder	de	partners	van	onze	overleden	collega´s	en	de	
FSI	directeur	Jan	koks	en	echtgenote	en	mevr.	Vencken	zijn	assisentent	to.	
Ook	een	speciaal	welkom	aan	ons	nieuw	Lid,	Pierre.	
	
Beste	mensen	
We	staan	op	de		drempel	van	het	nieuwe	jaar	en	kijken	om	naar	het	jaar	dat	achter	ons	ligt.	Ook	
dit	jaar	kenden	we,	binnen	ons	koor,	ups	en	downs,	zo	verloren	we	drie	van	onze	vrienden,	Pierre,	
Jos	en	Lou	en	in	ons	privéleven	kijkt	eenieder	van	ons	op	zijn	of	haar	wijze	terug	op	dit	jaar.	
Voor	de	een	valt	het	positief	uit,	voor	de	ander	iets	minder.	
Maar	voor	we	dit	jaar	afsluiten	vieren	we	eerst	Kerstmis.	
Wij	herdenken	dan	de	geboortedag	van	Jezus	van	Nazareth.	
Kerst,	het	feest	van	Vrede,	maar	helaas	is	de	wereldvrede	nog	ver	te	zoeken.	
Kerst	is	ook	een	familiefeest	en	een	feest	van	vriendschap,	
Ja	Familie	en	vriendschap.	
Dat	zijn	twee	elementen	die	voor	ons	koor	enorm	belangrijk	zijn	en	de	basis	vormen	voor	een	goed	
saamhorigheidsgevoel	om	onze	hobby	,	het	samen	zingen,	uit	te	voeren.	
In	deze	zin	vieren	we	vandaag	samen	het	kerstfeest,	het	symbool	van	het	goede	in	de	mens	of	te	wel	
het	symbool	van	de	mens	van	goede	wil.	
Mag	ik	tot	slot	U	allen		namens	het	bestuur	een	fijne	avond,	een	mooie		Kerst	en	voor	het	jaar	dat	
voor	ons	ligt	alle	Goeds	en	een	fantastisch	muzikaal	jaar	toewensen.	
	
Wim	Hendrix,	voorzitter/***	
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5.2 Overzicht uitgevoerde werken 
5.2.1 Concert, Brunssum [07-01-2018] 
Nieuwjaarsconcert	bij	RMK’21	
503	 Conquest	of	paradise	 	 	 	-	Vangelis	
500	 The	Message,	deel	I	 	 	 	-	J.	Martin	
449	 Suliko	 	 	 	 	 -	traditional	
505	 The	Prayer	 	 	 	 -	arr.	M.	Hayes	
453	 The	rythm	of	life	 	 	 -	C.	Coleman	
498	 Halleluja	 	 	 	 -	L.	Cohen	
403a	 Cantilena	 	 	 	 -	K.	Jenkins	
470	 Benedictus	 	 	 	 -	K.	Jenkins	
443	 You	raise	me	up	 	 	 -	arr.R.Emerson	
502	 Senzenina	 	 	 	 -	Zulu	song	
399	 Uyingcwele	baba	 	 	 -L.	Maierhofer	
486	 Dorogoj	Dlinnouj	 	 	 -	arr.	B.	Clabbers	 	
	

5.2.2 Opluistering, Geleen [12-01-2018] 
Uitvaart	Pierre	Storcken.	
316	 Vaânachnu	 	 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
449	 Suliko	 	 	 	 	 -	Traditional	Georgië	
383	 Santo,	Santo	 	 	 	 -	Traditional	Argentijns		
327		 Slava	vysnich	bogu	 	 	 -	A.	Kosolapov	
	

5.2.3 Concert, Beek [25-03-2018] 
Jubilarissen	concert	
453	 The	rythm	of	life	 	 	 -	C.	Coleman	
449	 Suliko	 	 	 	 	 -	Traditional	Georgië	
355	 Dirait-on	 	 	 	 -	Lauridsen	Morten	Johannes	
321	 Das	Fassbinderlied	 	 	 -	Suppé	von	F.	
171	 La	Vergine	degl’angeli	 	 	 -	Verdi	G.	
146	 Fein	sein,	beinander	bleib’n	 	 -	Volkweise	Tirol	
443	 You	raise	me	up	 	 	 -	arr.R.Emerson	
381	 Libiamo	 	 	 	 -	Verdi	G.	
	

5.2.4 Opluistering, Geleen [03-07-2018] 
Uitvaart	Lou	Dupuits.	
316	 Vaânachnu	 	 	 	 -	Traditional	Jiddisch	
449	 Suliko	 	 	 	 	 -	Traditional	Georgië	
327		 Slava	vysnich	bogu	 	 	 -	A.	Kosolapov	
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5.2.5 Openluchtconcert, Valkenburg [06-07-2018] 
Spirit	of	the	earth	
503a	 Conquest	of	paradise		 	 	 	 –	Vangelis	 	 	 	 	
408	 The	creation		 	 	 	 	 -	W.Richter	
501	 Gebet	des	welken	Baumes	zur	Sonne	 	 -	Kan	Ishi		
401	 The	earth	is	our	mother	 	 	 –	Lorenz	Maierhofer	
500	 The	Message	 	 	 	 	 -	Joseph	Martin	
470	 Benedictus	 	 	 	 	 –	Karl	Jenkins	
396	 Amazing	grace	
405	 Myfanwy	 	 	 	 	 -	Karl	Jenkins	
403a	 Cantilena,	Spirit	of	the	Mountains	 	 -	Karl	Jenkins	
399	 Uyingcwele	baba	
502	 Senzenina	
404	 In	these	stones	horizons	sing	 	 	 -	K.	Jenkins	
	

5.2.6 Opluistering, Geleen [25-11-2018] 
Mis	voor	BCL	treffen.	
515	 Boedy	imja	hòspodnje	
399	 Uyingcwele	baba	
360		 Alliluia	
518	 Ave	Verum	 	 	 	 -	K.	Jenkins	
383	 Santo	
183	 Otsje	Nasj	
510	 Thank	You	Lord	
146	 Fein	sein	beinander	bleibn	
 

5.2.7 Kerstconcert, Heerlen [17-12-2018] 
Kerstconcert	voor	de	ouderen	
367	 The	awakening	
264	 Les	anges	dans	nos	campagnesw	
422	 King	all	glorious	
397	 Come	to	the	music	
277	 Eere	zij	God	ion	den	Hooge	
470	 Benedictus	
394	 The	little	drummerboy	
528	 I	wonder	as	I	wander	
418	 Jesus	chez	les	Bretons	
395	 Toccata	of	praise	
85	 See	amid	the	winter’s	snow	
253	 Betelehemu	
238	 Weihnachtsglocken	
527	 Schlaf	wohl	Du	Himmelsknabe	
65	 Stille	Nacht,	heilige	Nacht	
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5.2.8 Kerstconcert, Geleen [19-12-2018] 
Kerstconcert	voor	de	ouderen	
367	 The	awakening	
264	 Les	anges	dans	nos	campagnesw	
422	 King	all	glorious	
397	 Come	to	the	music	
277	 Eere	zij	God	ion	den	Hooge	
470	 Benedictus	
394	 The	little	drummerboy	
528	 I	wonder	as	I	wander	
418	 Jesus	chez	les	Bretons	
395	 Toccata	of	praise	
85	 See	amid	the	winter’s	snow	
253	 Betelehemu	
238	 Weihnachtsglocken	
527	 Schlaf	wohl	Du	Himmelsknabe	
65	 Stille	Nacht,	heilige	Nacht	

	
-*-*-*-	

	


