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Nr2	-	april	2020	
	Redactie:	

Het	is	fijne	gedachte	dat	de	koornuiten	van	onze	
vereniging	 de	 sociale	 beleving	 van	 het	 samen	
repeteren	 en	 zingen	 toch	 duidelijk	 missen.		
Daardoor	 ligt	 in	een	vrij	kort	 tijdsbestek	al	de	
tweede	uitgave	van	ons	interne	koorblaadje	op	
tafel.	Ook	 in	dit	 tweede	nummer	hebben	weer	
een	aantal	mensen	hun	bezigheden,	belevingen	
en	gedachten	op	papier	gezet	m.b.t.	deze	bizarre	
zang-loze	periode.	Veel	leesplezier	en	hierdoor	
blijft	toch	het	gevoel	van	“koorfamilie”	bestaan.	
	
We	moeten	deze	uitgave	helaas	starten	met	een	
droevig	feit.	
	
In	memoriam	Toon	van	Houten.	
	
Zaterdag	 11	 april	 ontvingen	 we	 het	 droeve	
bericht	 dat	 ons	 lid	 TOON	 van	 HOUTEN	 in	 de	
leeftijd	van	87	jaar	was	overleden.	
Toon	 was	 ondanks	 zijn	 hoge	 leeftijd	 een	
voortreffelijk	zanger	maar	ook	een	geweldig	lid,	
altijd	 aanwezig	 met	 een	 geweldig	 plichtbesef	
met	een	bijzonder	oog	naar	onze	dirigent,	en	op	
een	rustige	en	kalme	manier	veel	aandacht	voor	
het	wel	en	wee	van	de	koorzangers.	
Hieruit	 blijkt	 het	 sociale	 karakter	 van	 Toon.	
Naast	 zijn	 zangers	 loopbaan	had	hij	 zorg	voor	
familie	en	was	hij	vele	 jaren	vrijwilliger	 in	het	
verzorgingshuis	Olympia	Staete	te	Geleen.	
Met	 kerst	 hebben	 we	 op	 waardige	 wijze	
afscheid	genomen	van	hem	als	 zanger	en	hem	
op	eervolle	wijze	kunnen	bedanken	voor	49	jaar	
als	koorzanger.	
Zaterdag	 18	 april	 wordt	 in	 besloten	 kring	
afscheid	genomen	van	Toon.	
Maar	niet	zonder	koor,	Frank	heeft	op	verzoek	
van	Finy	en	de	kinderen	enige	koorstukken	van	
ons	koor	op	CD	uitgezocht	om	de	crematie	op	te	
luisteren.	
Wij	 wensen	 Finy,	 kinderen	 en	 kleinkinderen	
veel	sterkte	toe	om	dit	verlies	te	kunnen	dragen.	
	
Wim	Hendrix	
	
		

	

Van	de	voorzitter:	
	
Hallo	Mannenbroeders	
	
Wat	 een	 verrassing	 toen	 Fred	 me	 belde	 en	
vertelde	dat	blad	1	gezien	de	reactie	van	jullie	al	
uit	kon.	SUPER!!!	
Nu	 verschijnt	 Nr.	 2	 met	 weer	 spontane	
schrijvers,	 zo	 blijven	 we	 toch	 enigszins	
verbonden	 met	 elkaar,	 mijn	 complementen	
maar	ook	een	dikke	pluim	voor	Fred	die	e.e.a.	
voortreffelijk	samenstelt.	
Maar	beste	mannen	ook	ik	heb	nu	de	“Thuisblijf	
regels”	 te	 pakken,	 na	 even	 wennen	 komt	
achterstallig	 onderhoud	 aan	 de	 orde	 en	 dat	
begon	bij	mij	in	de	archief	Kast.	
Mappen	puilden	uit	privé,	maar	koor	voerde	de	
boventoon.	Laat	 ik	maar	bij	het	koor	beginnen	
en	dat	heb	ik	geweten,	het	verwijderen	van	het	
eerste	kladblok	met	de	aantekeningen	van	het	
organiseren,	samen	met	regelateur	Pierre,	van	
de	 concertreis	 in	 2003	 naar	Osann-Monsel	 bij	
Ernst	en	Gertruud	Landmann.	Ondanks	dat	het	
een	jubileumreisje	was,	moesten	wij	ons	aan	het	
meegegeven	budget	houden.	Onderbrengen	van	
onze	 zangers	 en	 partners	 /avondeten	
/Weinprobe	 met	 muziek.	 De	 manier	 waarop	
Pierre	 regelde	 dat	 op	 onze	 feestavond	 iets	
bijzonders	moest	komen,	laat	me	nu	nog	lachen,	
“Speenvarken	 aan	 het	 spit”	 en	 een	 verassend	
optreden	van	Gertrud	tijdens	de	Weinprobe.	
De	tocht	op	de	tweede	dag	door	de	Vulkaneifel	
met	 de	 klokkengieterij	 was	 eveneens	 een	
succes.	
Wat	waren	dat	mooie	dagen,	wie	ziet	ons	niet	
zitten	 in	 de	 bus	 onder	 politie-escorte	 naar	 de	
wijnfeesten	in	Bernkastel.	
Mooie	herinneringen	om	nogmaals	te	beleven.	
Miet	steekt	ook	even	de	kop	om	de	deur	en	zegt	
als	je	zo	doorgaat	met	alles	te	lezen	voordat	je	
opruimt	schiet	het	lekker	op.	
Wat	 ik	 nog	 opgeruimd	 en	 van	 genoten	 heb	
schrijf	ik	in	blad	nummer	3.	
Jullie	doen	dan	ook	weer	mee,	afgesproken.	
	
Blijf	gezond,	
Wim	
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Van	Wim	Bousardt::	
	
Beste	koorvrienden,	
	
De	 eerste	 uitgave	 van	 ons	 intern	 koorblaadje	
maakt	bij	mij	veel	gevoelens	van	herkenning	los.	
Even	 zijn	 veel	 dingen	 niet	 meer	 belangrijk.	
Gezond	 blijven	 heeft	 onze	 prioriteit.																																														
Je	hebt	nu	even	de	tijd	om	pas	op	de	plaats	 te	
maken;	is	nog	wat	onwennig.	
Koorvrienden	 bellen	 elkaar	 en	 tasten	 af	 of	 je	
deze	 onwerkelijke	 situatie	 wel	 het	 hoofd	 kan	
bieden.	 Je	 hebt	 verder	 veel	 telefonisch-	 en	
WhatsApp-contact	 met	 overige	 vrienden,	
kennissen	en	familie.	
Ik	 had	 gisteren	 nog	 video-contact	 met	 mijn	
dochter.	 Al	 snel	 verscheen	 mijn	 kleindochter	
voor	 het	 scherm	 in	 een	 wel	 heel	 vreemde	
verschijning.	Ze	had	haar	gezicht	geschminkt	in	
de	 vorm	 van	 een	 varkenssnoet	 en	 knorde	
daarbij	 van	 plezier.	 Haar	 vader	 verscheen	
vervolgens,	 voor	 mij	 onherkenbaar,	 voor	 het	
scherm,	 omdat	 mijn	 kleindochter	 zijn	 gezicht	
met	 knallende	 kleuren	 had	 bewerkt.	 Mijn	
kleinzoon	 moest,	 jazeker,	 zijn	 laatste	
oefeningen	op	de	trampoline	laten	zien.	
De	 huiskat	 was	 van	 dit	 alles	 niet	 onder	 de	
indruk	en	liet	alles	gemoedelijk	over	zich	heen	
gaan.						

Mijn	 dochter	 en	 haar	
man,	 die	 nu	 thuis	
werken,	 zijn	 blij	 met	 de	
weekenden.	 Door	 de	
week	 moeten	 ze	 maar	

zien	klaar	te	komen	met	hun	opdrachten	en	met	
het	begeleiden	van	hun	schoolgaande	kinderen.	
Mijn	 zoon,	 die	 vrijgezel	 is,	 beleeft	 de	
quarantaine-tijd	weer	heel	anders.																																																																
Wat	ik	heel	mooi	vind	van	ons	gezin	(en	hierbij	
van	ontelbare	andere	gezinnen)	is	het	feit	dat	
ze	zo	respectvol	omgaan	met	hun	ouders	/	
grootouders.	
Voor	de	rest	lukt	het	mijn	vrouw	en	ik	om	van	
elke	dag	iets	moois	te	maken.	Dit	ondanks	de	
zorgen	die	we	rond	het	Corona-gebeuren	
hebben.	
	
M.v.g.	koorzanger	Wim	
	
	
	

	

Van	Irene	Nagtzaam:	
	
Niezen	in	je	elleboog.	
	
We	leven	in	een	nieuwe	tijd.	
De	laatste	4	weken	heeft	de	Corona	of	Covid-19	
ons	in	de	ban.	
Buiten	de	angst	en	het	verdriet	om	slachtoffers	
die	we	betreuren	gebeurt	er	nog	iets	met	ons.	
We	 wennen	 er	 aan.	 Het	 afstand	 houden,	 het	
elkaar	 vaker	 even	 opbellen.	 Het	 niet	 meer	
iedereen	 om	 de	 nek	 vallen	 en	 wel	 of	 geen	
zoenen	uitdelen?	Het	is	al	bijna	normaal	en	net	
als	 vroeger	 voordat	 we	 daar	 ergens	 in	 de	
zestiger	jaren	mee	begonnen.	
Maar	het	niezen	in	de	elleboog	is	wel	echt	iets	
nieuws	 en	 brengt	 ook	 weer	 complicaties	 met	
zich	mee.	
Kon	 je	 als	 man	 keurig	 je	 gestreken	 zakdoek	
tevoorschijn	 toveren	 bij	 omgevallen	 glazen	
wijn,	bier	of	water?	Of	altijd	bij	de	hand	voor	het	
mond	 op	 mond	 beademen	 indien	 dat	 nodig	
mocht	zijn?	Nu	grijp	 je	veel	minder	galant	een	
pakje	papieren	zakdoekjes	van	de	Aldi	of	
Kruidvat	 te	 voorschijn	 bij	 een	 opkomend	
HATSJOE	!	
Het	 scheelt	 een	 boel	 strijkwerk	 maar	 er	
tegenover	staat	de	extra	was	van	de	 truien	en	
jassen.	En	dat	heb	ik	geweten.	
Keurig	 wat	 corona?	 truien	 verzameld	 en	 ook	
maar	een	donsgevuld	jack	dat	ik	echt	niet	meer	
vertrouwde.	Hooikoorts	is	er	namelijk	ook	nog	
gewoon…...dus	HATSJOE	!	
Etiketten	 bestudeerd	 en	 een	 machine	 gevuld	
met	handwas	en	speciaal	wasmiddel.	Na	een	uur	
was	alles	klaar	en	kon	keurig	liggend	gedroogd	
worden.	
Maar	waar	was	het	donsjack?	
Dat	zat	er	toch	ook	bij?	
Nog	eens	alles	nagekeken.	
En	 ja	daar	vond	 ik	een	obscuur	vodje	stof	met	
naadjes	en	een	ritsje.	
Was	dat	het	jasje???	Dat	dooie	vogeltje???	
Raad	vragen	heeft	in	zo’n	geval	geen	zin.	(ik	zou	
zelfs	zeggen:	integendeel)	
Dus	maar	 eens	 ooit	 gehoorde	 adviezen	 uit	 de	
herinnering	opgehaald.	De	tennisballentruc!	
Het	 “lepke”	 met	 in	 het	 tuinhuisje	 gevonden	
tennisballen	in	de	droogtrommel.	
“Hee	Irene,	wat	ga	je	met	die	tennisballen	doen?	
“	
Voordeel	van	ouder	worden	is	dat	je	altijd	kunt	
zeggen	dat	je	iets	niet	verstaan	hebt	toch?	
Half	uur	gewacht.	Jasje	was	droog	maar	nu	wel	
maatje	kleinzoon	van	5.	
Enfin.	Dan	maar	op	een	hanger	aan	de	kapstok.	
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Wie	schetst	mijn	verbazing	toen	het	de	volgende	
morgen	toch	weer	gewoon	het	oude	vertrouwde	
jack	bleek	te	zijn.	Niks	aan	de	hand!	
Flinke	 wandeling	 gemaakt	 Zakken	 volgestopt	
met	zakdoeken.	
Trots	als	een	pauw!	
Sterkte	de	komende	tijd	en	was-	en	andere	tips	
zijn	altijd	welkom.	
	
Irene	Nagtzaam	
	
	
Van	Johan	van	Nuil:	
	
Hallo	zangvrienden.	
	
In	deze	vreemde	tijd	moeten	wij	maar	op	deze	
manier	communiceren.	
Ook	ik	mis	het	samen	zingen	en	het	samen	zijn.	
Hoe	lang	gaat	dit	nog	duren?	
Tot	nog	toe	krijg	ik,	samen	met	Ria,	de	tijd	thuis	
wel	om	en	vervelen	wij	ons	niet.	We	gaan	toch	
bijna	dagelijks	eropuit	om	een	stukje	te	fietsen	
of	 te	 wandelen	 want	 we	 moeten	 blijven	
bewegen.	 Maar	 het	 blijft	 vreemd	 om	 in	 de	
woonkamer	te	gaan	fitnessen	terwijl	 ik	anders	
twee	keer	in	de	week	naar	de	sportschool	ga.	
Ja,	verder	wat	klusjes	doen,	lezen,	een	mooi	stuk	
muziek	luisteren	en	een	cryptogram	maken.	Ik	
denk	dat	er	meerdere	zangers	zijn	die	op	deze	
manier	de	dagen	door	komen.	Natuurlijk	mis	ik	
ook	de	sociale	contacten.		
De	corona	maakt	mensen	ook	creatief	zo	heb	ik	
zelf	 mogen	 ervaren	 op	 mijn	 verjaardag.	 Wij	
zaten	s'	morgens	samen	koffie	te	drinken	toen	
we	buiten	"lang	zal	hij	leven"	hoorde	zingen.		
Toen	ik	uit	het	raam	van	ons	appartement	keek	
bleken	er	twee	vriendinnen	van	mijn	overleden	
dochter,	waar	wij	nog	altijd	bevriend	mee	zijn	
gebleven,	op	het	plein	te	staan	zingen	met	een	
megafoon,	 maar	 die	 deed	 het	 gelukkig	 niet,	
anders	 was	 het	 hele	 plein	 in	 rep	 en	 roer	
geweest.	 Ze	 hadden	 twee	 tuinstoelen,	 een	
tafeltje	 met	 tafelkleed	 en	 een	 vaasje	 bloemen	
uitgestald.	Verder	hadden	ze	een	mand	met	daar	
aan	ballonnen	en	een	spanband	bevestigd	zodat	
ik	het	kon	ophijsen.	In	de	mand	zat	een	lekkere	
fles	wijn	en	een	bos	bloemen.	Ze	waren	niet	van	
plan	om	binnen	te	komen	in	verband	met	de	1,5	
meter	afstand,	maar	wilden	wel	koffie	hebben.	
Ik	heb	een	kan	koffie	in	de	mand	naar	beneden	
laten	 zakken	 en	 Ria	 heeft	 de	 kopjes	 en	 wat	
lekkers	 naar	 buiten	 gebracht.	 Zo	 was	 het	 nog	
heel	 gezellig	 geweest.	 ‘s	 Middags	 waren	 we	
uitgenodigd	bij	mijn	beste	vriend	en	zijn	vrouw	
in	 hun	 mooie	 grote	 tuin	 en	 hebben	 daar	 een	

glaasje	 gedronken.	 Zo'n	 verjaardag	 vergeet	 je	
niet	gauw	meer.	
	
Al	 het	 goeds	 en	 blijf	 gezond	 zodat	 we	 straks	
weer	samen	kunnen	zingen.	
	
Groetjes	Johan	van	Nuil	
	
Van	Huub	Klinkenberg	via	onze	dirigent:	
	
Het	scheetje	van	Wim	Schepers	
	
Nee,	 nee,	 nee!	 Het	 is	 niet	 wat	 je	 denkt.	
Integendeel	 zelfs.	 Wim	 Schepers	 is	 een	 zeer	
beschaafd	 en	 fatsoenlijk	 persoon,	 dus	 dat	 is	
helemaal	niet	aan	de	orde.	Wat	in	de	titel	wordt	
bedoeld	is	de	hond	van	Wim.	Dat	is	zijn	maatje	
sinds	 de	 zomer	 van	 2018.	 En	 iedereen	 die	
sindsdien	‘n	keer	bij	Wim	op	bezoek	is	geweest	
zal	dat	zeker	beamen.	Het	is	een	scheetje!	

Haar	 officiële	 naam	 is	 Frida	 II.	 Het	 is	 een	
Spaanse	Mastin	en	dit	ras	wordt	in	Spanje	veel	
gebruikt	 om	 schapen	 te	 hoeden.	 De	 Mastín	
Español	komt	in	heel	Spanje	voor	maar	vooral	
in	de	bergen	van	de	provincies	Asturias	en	Leon	
en	in	de	Cantabrische	bergen.	Een	Mastin	is	een	
grote	hond.	Een	schofthoogte	van	72-77	cm	 is	
heel	normaal.	Frida	is	wat	kleiner	en	daardoor	
ook	 speelser	 en	 energieker	 dan	 haar	
soortgenoten.	

Huize	 Schepers	 heeft,	
op	een	speciale	manier,	
altijd	 wat	 met	 honden	
gehad.	In	Nederland	en	
België	 is	 de	 stichting	
SOS-Strays	 actief	 die	
o.a.	 als	 doel	 heeft	 een	
plek	 te	 bieden	 aan	
kansarme	 honden	 uit	
Spanje	 en	Griekenland.	
Heel	 vaak	 betreft	 dat	
achtergelaten	 en	
gedumpte	 puppy’s.	 Die	
krijgen	 ’n	 naam	 (bijv.	

Frida	II),	worden	medisch	onderzocht,	ingeënt,	
enz.	Dat	gebeurt	allemaal	in	samenwerking	met	



MkDSM Koormunicatie 

	 4	

lokale	dierenartsen	en	organisaties	voor	opvang	
en	 asiel.	 Geschikt	 geachte	 honden	 worden	 in	
Nederland	 en	 België	 in	 gastgezinnen	
ondergebracht	en	 ter	adoptie	aangeboden.	Via	
de	website	van	SOS	Strays	is	Wim	geattendeerd	
op	Frida.	
Maar	 ja	 ‘n	 hond……Wim	 is	 veel	 onderweg.	
Repetities,	 concertreizen,	 dat	 is	 lastig	met	 een	
huisdier.	Bij	 toeval	(?!)	ontdekt	hij	 in	de	buurt	
een	 dagopvang	 speciaal	 en	 uitsluitend	 voor	
Spaanse	Mastins.	Dat	is	de	oplossing	en	vanaf	de	
zomer	 van	 2018	 woont	 Frida	 op	 de	
Heerlerbaan.	 De	 gehoorzaamheidstraining	
verloopt	 volgens	 plan,	 alhoewel	 de	
zelfverzekerdheid	 en	 doelbewustheid	 van	 ‘n	
Spaanse	Mastin	duidelijk	zichtbaar	blijven.	Eind	
vorig	 jaar,	 tijdens	 een	 van	 haar	 wandelingen	
met	 Wim,	 stapt	 Frida	 met	 haar	 linker	
achterpoot	 in	 een	 gat	 en	 scheurt	 daarbij	 haar	
kruisbanden.		

Net	 als	 bij	 voetballers	
moet	 dat	 operatief	
worden	hersteld	en	dat	
gebeurt	 in	 de	 AniCura	
kliniek	 in	 Eersel.	 Daar	
voorspelde	men	ook	dat	
de	 kruisbanden	 van	
haar	 knie	 rechtsachter	
waarschijnlijk	hetzelfde	
lot	zullen	ondergaan.	En	
jawel	 hoor;	 Frida	 is	
vorige	 week	 wederom	
in	 Eersel	 geopereerd.	

De	 revalidatie	 duurt	 circa	 8	 weken	 en	 de	
verwachting	 is	dan	ook	dat	ze	vanaf	 juni	weer	
voluit	kan	gaan.		
Bij	dezen	wensen	we	het	‘scheetje	van	Wim’	een	
voortvarend	herstel	toe.	
	
Huub	Klinkenberg	
	

	
	
Van	Monique	Vinken-Donko:	
	
Liefs	uit	Geleen	in	andere	tijden….	
	
Enkele	 dagen	 geleden	 kreeg	 ik	 een	 mail	 van	
onze	 voorzitter	 met	 de	 vraag	 of	 ik	 aan	 de	
komende	 nieuwsbrief	 ook	 een	 bijdrage	 zou	
willen	leveren.	Ja	natuurlijk	met	alle	plezier…..	
	
Het	 is	 6.00	uur	 in	de	ochtend,	 de	huisgenoten	
liggen	 nog	 in	 diepe	 rust	 en	 ik	 zit	 achter	 de	
computer	om	u	een	berichtje	te	sturen.	Ik	zie	u	
denken	moet	dit	echt???	Ja,	we	leven	momenteel	

in	 andere	 tijden	 en	 huisgenoot	 J.	 neemt	 vanaf	
8.00	 uur	 ’s	 ochtend	 de	 woonkamer/	 eettafel	
inclusief	computer	in	beslag	als	kantoor.	
J.	heeft	griep	gehad	en	werkt	al	 ruim	3	weken	
noodgedwongen	 thuis	 want	 al	 dat	 gehoest	
kunnen	 ze	 op	 kantoor	 niet	 hebben….	 Nou	wij	
thuis	eigenlijk	ook	niet	maar	er	is	ondertussen	
een	 einde	 gekomen	 aan	 al	 het	 hoesten	 en	
proesten.	 Wel	 hebben	 we	 duidelijk	 moeten	
maken	 dat	 dit	 kantoor	 niet	 inclusief	
koffiejuffrouw	en	kantinedame	is	….		
Ja	 we	 zitten	 volgens	 Rutte	 in	 de	 ‘intelligente	
lockdown’	 en	 velen	 zitten	 thuis	 en	weten	 niet	
wat	 ze	 met	 hun	 tijd	 moeten	 doen,	 daarnaast	
hebben	we	natuurlijk	beroepsgroepen	die	zich	
nu	een	slag	in	de	rondte	werken	en	niet	weten	
hoe	 ze	 het	 allemaal	 moeten	 doen.	 Zelf	 ben	 ik	
mantelzorger	 voor	 mijn	 moeder	 en	
schoonmoeder	 en	 doe	 dit	 uiteraard	 met	 veel	
liefde	maar	in	deze	andere	tijden	is	het	wel	bijna	
een	dagtaak	geworden.		
De	poetshulp	die	nu	 liever	niet	meer	komt,	de	
kleinkinderen	 die	 oma	 niet	 meer	 mogen	
bezoeken,	het	 advies	van	de	kinderen	om	niet	
meer	zelf	boodschappen	te	doen….		Dus	sta	ik	in	
de	rij	voor	de	boodschappen,	poets	ik,	laat	ik	de	
honden	uit	en	ben	gezelschapsdame…..	maar	het	
zijn	andere	tijden	en	ik	doe	het	met	liefde	want	
ik	 merk	 dat	 het	 eenzaamheidsvirus	 bij	 veel	
ouderen	 erger	 is	 dan	 de	 angst	 voor	 het	
coronavirus.		
Ik	hoop	dat	u	allen	gezond	blijft,	niet	te	eenzaam	
bent	en	we	elkaar	in	andere	tijden	weer	kunnen	
ontmoeten.	
	
Liefs	uit	Geleen……		
Monique	
	

	
	
Van	Johan	Wierts:	
	
De	stem	van	de	mens	kan	als	volgt	klinken:	
	
De	SJTÖM	van	de	MINSJ	
	
Hoog	of	leeg	
Erm	of	riek	
Kreftig	of	sjwaak	
Dóf	of	klaor	
Traog	of	flot	
Hel	of	zach	
Roe	of	glaad	
Aafwiekend	of	normaal	
Heisj	of	klaor	
Zeker	of	wiefelend	
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Vol	of	bleik	
Kraketich	of	fien	
Dragend	of	sjwevend	
Dudelik	of	óndudelik	
Sjtevig	of	sjlap	
Gesjpanne	of	óntsjpanne	
Opgereich	of	röstig	
Róndj	of	huikich	
Vruntjelik	of	kort	
Lelik	of	sjoon	
Doods	of	laevetich	
Verzörg	of	ónverzörg	
Lammenteierich	of	mónter	
	
Johan	Wierts	
	

	
	
Van	Steef	Bongers:	
	
Beste	koorvrienden	
	
Wat	doet	een	koorlid	tijdens	corona	in	de	week?	
	
Maandag	6	April	2020	
Tegen	 08.00	 uur	 uit	 mijn	 bed	 gekropen.	
Ontbeten	en	na	tien	uur	de	tuin	ingegaan.		Ben	
het	filter	van	de	vijver	gaan	reinigen.	Heb	ik	wel	
een	uur	voor	nodig.	Na	de	middag	ben	ik	weer	
gaan	 schilderen,	 ben	 aan	 groot	 portret	 bezig.	
Het	schiet	al	aardig	op.		Verveel	me	dus	niet.																																																																		

	
Dinsdag	7	April	
Dinsdag	morgen	
07.00	uur	naar	het	
kerkhof	onkruid	
bespuiten.	Ben	zo	
vroeg	gegaan	om	
geen	mensen	tegen	
het	lijf	te	lopen.	
Normaliter	ga	ik	pas	
tegen	 tien	 uur	 naar	
het	 kerkhof	 en	

wordt	 dan	 regelmatig	 aangesproken	 door	
bezoekers	 op	 ‘t	 kerkhof	 die	 hun	 overleden	
familieleden	komen	bezoeken.	
Meestal	 spreken	ze	me	aan	om	hun	verhaal	 te	
vertellen.	 Van	 werken	 komt	 dan	 niet	 veel	
terecht.	Die	dinsdag	tegen	half	tien	ben	ik	klaar	
met	spuiten,	ben	bezig	mijn	spullen	in	te	laden	
gaan	de	 kerklokken	 luiden,	 er	 is	weer	 iemand	
overleden.	 Enkele	 minuten	 later	 krijg	 ik	 een	
mailtje	van	de	Pastoor	op	mijn	iPhone	en	zie	ik	
er	 dat	 er	weer	 een	 goeie	 kennis	 is	 overleden.	
Afgelopen	 dagen	 hebben	 we	 diverse	 stille	
uitvaarten	 gehad,	 normaal	 moet	 ik	 met	 ons	

gemengd	koor	dan	zingen	maar	helaas	kan	dit	
nu	niet	met	het	corona	spook.	
	
Woensdag	8	April	
Woensdagmorgen	 in	 den	 tuin	 gewerkt	 beetje	
onkruid	wieden	en	wat	snoeien.	Bij	het	heerlijke	
weer	 van	 deze	 dagen	 is	 het	 prettig	 buiten	
werken.	 Na	 de	 lunch	 ben	 ik	 weer	 gaan	
schilderen.	 Dit	 doe	 ik	 elke	 middag	 tot	 het	
avondeten.	Na	het	eten	TV	Kijken.	
	
Donderdag	9	April	
Om	 07.00	 uur	 bij	 A.H.	 boodschappen	 gedaan	
voor	 een	 hele	week.	 Ik	 ben	 in	 de	 auto	 blijven	
zitten	 en	 	 	 Helma	 heeft	 de	 boodschappen	
gedaan,	 op	 dat	 moment	 zijn	 niet	 meer	 dan	 4	
personen	in	de	winkel.	Na	de	middag	weer	wat	
gaan	schilderen	
	
Vrijdag	10	April			
Vandaag	is	het	goede	vrijdag.	 ‘s	morgens	weer	
wat	in	de	tuin	gewerkt	.En	in	de	middag	om	drie	
uur	De	kruisweg	gevold	op	de	TV.	
	
Zaterdag	11	April	
S,	morgens	met	Helma	het	huis	gepoetst.	Na	de	
lunch	weer	geschilderd.	 ’s	Avonds	TV	gekeken	
en	 de	 paaswake	 vanuit	 de	 Munsterkerk	
bekeken.	
	
Zondag	12	April	
DE	 ochtendmis	 op	 TV	 gevolgd	 vanuit	 de	
munsterkerk	in	Roermond.	
Ik	 hoop	 beste	 koorvrienden	 dat	 u	 dit	 allen	 in	
goede	 gezondheid	 kunt	 lezen.	 Ik	 mis	 de	
repetities	erg.	
	
Groeten	Steef	Bongers	
De	foto’s	zijn	van	het	schilderij	(Laura’s	dream)	waar	
ik	mee	bezig	ben.	
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Van	Peter	van	Heijst:	
	
Beethoven	(1770-1827),	de	Louis	van	Gaal	
van	zijn	tijd	
	
Bach,	 Mozart	 en	 Beethoven	 hebben	 alle	 drie	
geniale	 muziek	 geschreven.	 Toch	 was	
Beethoven	 degene	 die	 het	 meest	 spectaculair	
was	als	vernieuwer	van	de	muziek	en	daarom	
toch	 de	 twee	 anderen	 overstijgt.	 Op	 de	
achtergrond	moet	je	daarbij	eerste	weten	dat	de	
westerse	 wereld	 zich	 rond	 1800	 in	 een	
belangrijke	 overgangsfase	 bevond:	 het	 oude	
regime,	waarbij	de	geestelijkheid	en	de	adel	zo’n	
beetje	alles	bepaalden,	maakte	plaats	voor	een	
moderne	samenleving.		
Voor	de	ongeëvenaarde	positie	van	Beethoven	
waren	twee	belangrijke	oorzaken:	
	

e	snelheid	waarmee	hij	de	muziek	liet	
evolueren	is	werkelijk	revolutionair,	

veel	groter	dan	Bach	of	Mozart.	
De	 muziek	 van	 1825	 is	 mede	 daarom	 totaal	
verschillend	 van	 die	 van	 1800.	 Belangrijkste	
reden	voor	de	vernieuwing	was	dat	Beethoven	
nieuwe	 spelregels	 introduceerde	 voor	 de	
muziek	zoals	het	werken	met	slechts	één	thema	
in	 zijn	 stukken,	 meestal	 waren	 dat	 er	 drie	 en	
daarnaast	 verbond	 hij	 de	 zo	 kenmerkende	
sonatevorm	en	de	barokke	variatievorm.	De	op	
latere	 leeftijd	dove	Beethoven	had	daarbij	 alle	
tonen	 zo	 goed	 in	 zijn	 hoofd	 dat	 hij	 -	 ook	 al	
hoorde	 hij	 ze	 niet	 -	 toch	 nog	 meerstemmige	
stukken	kon	schrijven	en	als	vierde	deel	van	de	
9e	 symfonie	zelfs	voor	hele	 concerten.	Hij	was	
echt	enorm	vrij	in	zijn	composities	en	daarmee	
is	 hij	 ook	 inspiratiebron	 geweest	 voor	
Romantische	 componisten	 als	 Mendelssohn,	
Berlioz	en	Schumann.	
	

eethoven	was	best	ook	wel	
intimiderend	zoals	een	Louis	van	Gaal.	

Of	ze	ook	vergelijkbaar	waren	in	hun	inkomen	
waag	ik	te	betwijfelen	tegen	de	achtergrond	van	
de	waanzinnige	bedragen	 in	het	voetbal.	Maar	
het	verhaal	gaat	bijvoorbeeld	dat	Brahms	zich	
geïntimideerd	 voelde	 door	 het	 werk	 van	
Beethoven	en	iedere	schijn	van	copy-cat	wilde	
vermijden.	Dat	kun	je	onder	andere	terug	horen	
in	het	-	an	sich	ook	zeer	fraaie	-	1e	pianoconcert	
van	Brahms.	
Beethoven	was	de	eerste	succesvolle	freelance	
componist	ever	en	dat	betekende	dat	hij	zelf	een	
economisch	 systeem	 moest	 creëren	 om	 te	
overleven.	Dan	hebben	we	het	over	de	manier	
waarop	 hij	 zijn	 concerten	 organiseerde,	 zijn	

muziek	 uitgaf,	 zijn	 verhouding	 tot	 zijn	
mecenassen	 etc.	 Anders	 dan	 Bach	 en	 Mozart	
was	 Beethoven	 veel	 meer	 een	 autonoom,	
scheppend	 kunstenaar	 dan	 een	 geniaal	
ambachtsman.	 Zijn	 muziek	 was	 niet	 alleen	
product	van	een	bepaalde	vaardigheid,	maar	gaf	
ook	 uiting	 aan	 zijn	 emoties.		
Hij	was	echt	een	zelfbewuste	kunstenaar	die	de	
vrijheid	ervoer	om	te	schrijven	wat	hij	wilde	en	
hij	 ging	 daarin	 ook	 steeds	 moediger	 en	
risicovoller	te	werk.	

	
Tot	slot:		
Luister	eens	naar	Pianosonate	nr.	25	in	G,	
opus	79	gespeeld	door	Emile	Gilels	(piano),	
op	cd	uitgebracht	door	Fondamenta/	
Devialet.	
Met	het	bovenstaande	in	je	achterhoofd	wordt	
dit	een	extra	mooie	ervaring!	
	
Extern:	
	
Een	opfrissertje	over	wat	sommigen	van	ons	
niet	of	nog	niet	wisten	over	de	muzikale	
levensloop	van	onze	dirigent.	
(Overgenomen	van	de	website	van	de	
Brabantzangers	Eindhoven).	
	
Een	klein	levensverhaal:	
	
Wim	 werd	 geboren	 in	 Nieuwenhagen,	 het	
huidige	 Landgraaf.	 Hij	 komt	 uit	 een	 muzikaal	
nest,	moeder	Mia	was	een	zeer	verdienstelijke	
mezzo	sopraan,	en	vader	Louis	zong	al	vanaf	zijn	
prille	jeugd	in	diverse	koren.	Opa	Schepers	zong	
in	de	toen	zeer	bekende	mannenkoor,	Stemmen	
van	de	Mijnstreek,	als	tenor.	
Bij	 Wim	 thuis	 stond	 een	 oude	 aftandse,	
gehuurde	 piano	 en	 Wim	 werd	 al	 op	 vroege	
leeftijd	aangetrokken	door	het	zwart-wit	van	de	
toetsen.	Na	zijn	Algemene	Muzikale	Vorming	bij	
Guus	 Erkens,	 mocht	 Wim	 een	 instrument	
kiezen,	 het	 werd	 de	 piano.	 Mijnheer	 Guus	 zei	
toen	nadrukkelijk:	 ”kies	de	 viool”,	maar	 “nee”,	
zei	Wim	toen	al	eigenwijs,	het	wordt	de	piano.	
Zijn	 eerste	 echte	 pianolessen	 volgde	Wim	 aan	
de	 muziekschool	 van	 Kerkrade,	 onder	 de	
muzikale	 vleugels	 van	 Tjeu	Heijltjes,	 die,	 naar	
later	bleek,	ook	nog	familie	blijkt	te	zijn.	
Samen	met	Tjeu	is	Wim	naar	de	voorbereidende	
klas	 aan	 het	 Conservatorium	 te	 Maastricht	
gegaan.	
Na	twee	jaar,	toelating	voor	het	echte	werk.	
Wim	 kwam	 voor	 hoofdvak	 piano	 terecht	 bij	
Frederic	Meinders.	Een	harde,	maar	zeer	goede	

D	

B	
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leerschool,	naar	 later	bleek	bracht	Frederic	de	
zelfwerkzaamheid	naar	boven.	
Zijn	quote,”	overtuig	mij	maar,	hoe,	dat	doet	er	
niet	toe”.	
Het	begeleiden	van	koren	en	zijn	moeder	aan	de	
piano	zat	er	al	vroeg	in.	Op	twaalfjarige	leeftijd	
was	Wim	samen	met	moeders	in	een	uitzending	
van	 het	 radioprogramma	 ”	 Zin	 in	 Muziek”	 en	
niet	 alleen	 begeleid,	 maar	 ook	 nog	 solo	
gespeeld,	Children’s	Corner	van	Bela	Bartok.	
Wim	 studeerde	 af	 als	 docerend	 en	 uitvoerend	
musicus	piano,	met	onderscheiding.	
Tijdens	 zijn	 studie	werkte	Wim	als	 begeleider	
van	 Zangkoor	Molenberg,	waar	 pa	 en	ma	met	
veel	 plezier	 hun	 deuntje	 meezongen.	 Moeder	
Mia	had	in	die	tijd	privéles	van	John	Bröcheler.	
Deze	werd	opmerkzaam	na	het	horen	van	een	
bijzonder	 operaconcert,	 waarbij	 Wim	 de	
begeleiding	in	handen	had,	en	blijkbaar,	ijverig	
zoals	hij	was,	zo	ongeveer	de	gehele	orkestpartij	
met	twee	handen	liet	weerklinken.	
Het	aanbod	van	John	Bröcheler	kwam,	hij	bood	
aan	 een	 gedeelte	 van	 het	 examen	 uitvoerend	
musicus	 samen	 te	 doen	 in	 de	 vorm	 van	 een	
tweetal	 zeer	mooie	 cycli,	 Vier	 Ernste	 Gesange	
van	 Johannes	 Brahms	 en	 Dichterliebe	 van	
Robert	 Schumann.	 De	 basis	 voor	 een	 zeer	
langdurige	 intensieve	 samenwerking	 was	
gelegd.	
Talrijke	operarollen,	 liederen	en	vooral	het	op	
zoek	 gaan	 naar	 en	 ontdekken	 van	 de	 eigen	
muzikale	persoonlijkheid,	het	was	een	boeiende	
tijd	 die	 vooral	 de	 liefde	 en	 de	 aangeboren	
intuïtie,	 alle	 aspecten	 van	 het	 zingen	 en	
performen,	 naar	 boven	 bracht.	 Niet	 alleen	 als	
pianist,	 maar	 ook	 als	 coach	 ontstond	 een	
onderling	vertrouwen,	liefde	en	respect	voor	dit	
zo	 gecompliceerde	vak	van	de	 zangkunst	 in	 al	
zijn	aspecten.	
Wim	studeerde	zang	bij	Leo	Ketelaars	in	Vaals	
en	Charles	van	Tassel	in	Amsterdam.	
Masterclasses	 gevolgd	 bij	 Geoffry	 Parsons	 in	
London	en	Hartmut	Holl	 in	Utrecht.	Studeerde	
koordirectie	 aan	 de	 Musikhochschule	 in	 Aken	
en	orkestdirectie	bij	Huub	Pittie.	
Als	 pianist/coach	 werkte	 Wim	 met	 John	
Bröcheler,	Harry	Peeters	en	vele	anderen.	
In	de	hoedanigheid	als	pianist	begeleidde	Wim	
vele	recitals,	waaronder	met	John	Bröcheler,	in	
2008,	de	Winterreise	van	Franz	Schubert,	in	een	
wel	zeer	bijzonder	setting.	
Gast	 solist	 bij	 de	 toenmalige	 Nederlandse	
Volksopera	te	Maastricht.	
In	de	periode	1991-1999	verantwoordelijk	voor	
de	 instudering	 van	 vele	 operettes	 bij	
Muziektheater	 Orpheus	 in	 Roermond.	 Daar	

ontstond	 ook	 zijn	 liefde	 voor	 het	 theater,	
werken	met	 regisseurs,	 de	 theatertechniek	 en	
vele	 andere	 aspecten	 van	 deze	 fascinerende	
vorm	van	musiceren	en	acteren.	Onder	Wim	zijn	
muzikale	 leiding	 vonden	 er	 vele	 klassieke	 en	
operaconcerten	 plaats	 met	 solisten	 en	 het	
Neues	 Rheinisches	 Orchester	 Köln.	 Wim	
dirigeerde	 in	 2002	 en	 2009	 de	 voorstellingen	
van	Opera	Bouffe	Schinderhannes	in	Roermond.	
Momenteel	werkzaam	als	muzikaal	leider	van:	
Mannenkoor	RMK	1921,	Brunssum;	
KKM	St.	Lambertus,	Kerkrade;	
Mannenkoor	DSM,	Geleen;	
Koninklijke	Zangvereniging	Venlona,	Venlo.	
Met	deze	koren	werden	een	tweetal	concerten	
uitgevoerd	 samen	 met	 het	 orkest	 en	 solisten	
van	 de	 opera	 van	 Timisoara,	 een	 contact	 wat	
ontstaan	 is	 in	 samenwerking	 met	 dhr.	 Frans	
Meewis,	 theaterregisseur,	 de	 Koninklijke	
Zangvereniging	 Venlona	 en	 de	 opera	 van	
Timișoara	in	de	persoon	van	Director	Corneliu	
Murgu.	 Dit	 resulteerde	 in	 een	 fantastische	
concertreis	 naar	 Timisoara,	 in	 augustus	 van	
2015	en	de	beide	concerten	in	Heerlen	en	Venlo	
op	12	en	13	september	van	datzelfde	jaar	
De	Documentaire	die	 in	het	Kader	van	de	 reis	
naar	Timisoara	is	gemaakt	door	Omroep	Venlo	
is	uitgezonden	door	Omroep	Venlo	en	tevens	in	
2016	door	L1	televisie.	
Sinds	 januari	 2020	 werkzaam	 als	 dirigent	 en	
muzikaal	 leider	 van	 Mannenkoor	 de	
Brabantzangers	EDMK	uit	Eindhoven.	
	

	
	
In	het	kader	van	Brabantzangers	E.D.M.K	
Eindhoven,	75	jaren	jong	
Galaconcert,	onder	het	motto	“Let	Music	
live”	
28	nov.	2020,	Anton	Philipszaal,	Eindhoven	
	
Een	 prachtig,	 gevarieerd	 en	 verrassend	
samengesteld	 programma,	 voor	 elk	 wat	 wils:	
Van	klassiek	poëtisch	naar	klassiek	populair	en	
herkenbaar,	 prachtige	 soli	 en	 duetten,	 opera	
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komisch	en	tragisch,	mannenkoor	puur,	“songs	
from	around	the	world”.	
Prachtige	 muzikale	 combinaties	 in	 een	 grote	
diversiteit	van	muziekstijlen,	met	natuurlijk	 in	
het	muzikale	middelpunt	de	Brabantzangers.	
Met	medewerking	van:	
Lucie	van	Ree,	alt	mezzo	sopraan	
Martin	Hurkens,	tenor	
Salon	orkest	Rouge	
Wim	Schepers,	algehele	muzikale	leiding	en	
presentatie	
Muzikale	surprise:	Met	medewerking	van	de	
Koninklijke	Zangvereniging	Venlona	
Een	muzikale	happening	om	naar	uit	te	kijken.	
	
tekst;	Wim	Schepers	
Foto’s;	Karin	de	Jonge	fotografie	
	
	

 

Tot	de	volgende	Koormunicatie	!!!	


