Activiteitenoverzicht 2010
Op 1 juni overleed mevrouw Marx-Palmen. Zij was een van de vrienden van Oranje. Op 28
augustus overleed ons erelid mevrouw Pagen-Palant.
Zangvereniging Oranje had op 1 januari 2010 49 zangers. Gedurende het jaar meldden zich
Lou Beeren en Paul van de Laarschot als lid af. Harrie de Vries en Fred Höppener melden
zich als nieuwe leden aan en zijn bij de vorige algemene vergadering als leden benoemd. Ken
Duffield heeft na een korte afwezigheid besloten onze gelederen weer te komen versterken.
Het aantal zangers komt daarmee per 31 december 2010 op 50.

Tijdens de jaarvergadering op 21 februari 2010 traden Gerard Manders en Jos Hinskens toe
tot het bestuur.
Het bestuur was afgelopen jaar als volgt samengesteld:
Voorzitter: G.D. Cremers
Vicevoorzitter: M. Hurkens
Secretaris: J.J.M. Weusten
Penningmeester: W.M. Meuffels
Tweede secretaris: Gerard Manders
Tweede penningmeester: J.W. Canisius
Commissaris: Jos Hinskens
Archivaris: H.W.M. Marx
Dirigent: A.J. Kropivšek
2e Dirigent: V. Meuffels
De vereniging telt 28 ereleden, waaronder:
Beschermheer: J.W.A.M. Nelissen
Eredirigent: P.J. Gerits
Erevoorzitter: J.P. Kruitz
Erebestuursleden H.J.G. Beuken en F.H.G. Hamaekers
8 kunstlievende leden
7 vrienden van Oranje
Oranje gaf in 2010 5 concertuitvoeringen en luisterde 4 missen op.
Er werden in 2010 47 repetities gegeven.
Repetitiebezoek:
Geen verzuim: Peter Sparla, Jos de Vries en Boy Goossens.
Twee verzuim: Michel Weijers, Frank Zeegers, Jan Canisius, Jos Hinskens, Harrie Marx en
Harrie Franzen.
Aanwezig bij de uitvoeringen:
Alle uitvoeringen: 12 leden.
Er werden door het bestuur 11 bestuursvergaderingen gehouden.
Op zaterdag 2 januari was de uitvaartdienst van Peter Hanssen. Oranje en RedRill verzorgden
de muzikale begeleiding van deze dienst (zie bijlage 1)

De nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari had dit jaar uiteraard een meer ingetogen karakter.
Wij wensten elkaar alle goeds toe voor 2010. De Gouden Noot werd verleend aan Harrie
Marx voor zijn jarenlange verdiensten voor Oranje. Marlies werd door de Activiteiten
Commissie bedacht met een bloemetje voor haar niet aflatende steun op de achtergrond.
Een van de doelstellingen van ons koor is om op een relatief hoog niveau te presteren en dit
niveau ook te laten meten. In het najaar van 2010 staan twee van die meetpunten op het
programma. Besloten is daarom het concoursprogramma op te pakken en via in te lassen
repetities op 20 februari, 12 april en 4 september de moeilijke werken in te studeren.
Op de druilerige zondagmiddag 21 maart vond ons voorjaarsconcert plaats. De sfeer binnen
ademde de warmte van de Cariben. Vóór de pauze trad DrumXperience op. Na de pauze was
het podium voor Oranje met begeleiding van Margreet Wesseling, piano en een selectie van
DrumXperience. Oranje droeg bij deze gelegenheid voor de eerste keer de informelere
kleding met gekleurd hemd en vest. Onze beschermheer verraste ons met een cheque ter
waarde van € 2500,00 euro om de nieuwe kleding te sponsoren. (Zie bijlage 2)
Zaterdag 19 juni was het gouden echtpaar Janssen het middelpunt van de eucharistieviering in
de kerk van Oirsbeek. Wij zorgden voor de muzikale begeleiding van deze viering
(zie bijlage 3).
De volgende dag begon de dag voor een aantal leden al heel vroeg. De opbouw van het
marktfestival moest gebeuren. De weersvoorspellingen waren niet best. Gelukkig bleef het de
hele dag droog. De Markt werd goed bezocht en kon afsluiten met een positief resultaat.
Zondag 27 juni was de huldiging van de jubilarissen gepland. Voorafgaande hieraan werden
het koor, de verschillende partijen en het bestuur op de foto gezet op de binnenplaats van de
Schinvelder Hoeve.
Gehuldigd werden Frans Hamaekers 25 jaar en Jan Kruitz 50 jaar. Twee nieuwe ereleden
ontvingen de oorkondes en de bloemen: Trudy Hochstenbach en Lenie Hanssen. Er werd
stilgestaan bij het 25 jarig bestaan van de ereleden in de huidige vorm en de financiële steun
die het koor in de afgelopen jaren van de ereleden heeft ontvangen. Voor het bestuur was dit
aanleiding om de waardering voor de ereleden te laten blijken. Onze beschermheer Jo
Nelissen en zijn echtgenote Truus werden daarom op het podium geroepen om een blijk van
waardering te ontvangen.
Uit handen van Wethouder Jeannette Quadvlieg-van Dam ontvingen de jubilarissen de
spelden en oorkondes van KNZV-Limburg.
Na de huldiging was het tijd voor de inwendige mens en wachtte de aanwezigen een heerlijke
brunch.
Zondag 19 september bood ons koor Martin Hurkens een receptie aan na het behalen van het
kampioenschap bij Holland’s Got Talent. Uiteraard waren wij present om Martin toe te zingen
(zie bijlage 4). Uit handen van onze voorzitter ontving Martin de speld van bijzondere
verdiensten. Van de Gemeente Onderbanken ontving Martin de Penning van verdienste.
De organisatie van deze receptie was een samenwerking van Fasila, Kevin Events en Oranje.
Op de zondag daarna werden de muzikale kwaliteiten van Oranje gemeten tijdens het
VolksliederPokalsingen te Waldfeucht.
Ons koor kreeg de hoogste jurywaardering van die middag en ook wijzelf hadden het idee dat
we een zeer goede prestatie hadden neergezet. (Zie bijlage 5).

Op 3 oktober waren we te gast bij Männergesangverein “1860 Wassenberg e.V.” ter
gelegenheid van hun 150-jarig jubileum. (Zie bijlage 6)
Op 23 oktober heeft Oranje een gezellige feestavond gehouden voor de gehele Oranjefamilie.
De avond begon om 19.00 uur met een heilige mis, prachtig muzikaal opgeluisterd door
Oranje, ter intentie van de levende en overleden leden van de vereniging. (Zie bijlage 7)
Om 20.00 uur opende de voorzitter de feestavond met een hartelijk welkom aan alle
aanwezigen.
Hoewel deze barbecue de gehele avond doorlopend te gebruiken zou zijn, stond om kwart
over acht een lange rij wachtenden voor de grillwagen. De (lekkere) honger was blijkbaar
groot.
Ondertussen had DJ-Romano zijn installatie geactiveerd en konden de achterblijvers in de
zaal al “genieten” van hetgeen Romano via de luidsprekerboxen over hen uitstortte. De
meningen over de kwaliteit van de barbecue en het geluid uit de bozen waren verdeeld.
Tegen het einde van de avond zorgde Patrick Power voor een aangename verrassing door
spontaan solo een paar liederen ten gehore te brengen die blijkens het applaus zeer werden
gewaardeerd.
Zondag 14 november trad Oranje aan voor het Limburgs Koren Festival. Een dertigtal leden
en partners had gekozen voor vervoer per bus. Chauffeur was Ed Hurkens.
De inzingruimte in Meijel was erg klein. Bovendien was het inzingen geruime tijd voor ons
optreden gepland. Door wat misverstanden bleek ook de opstelling van het koor op het
podium niet ideaal. Het resultaat was een kwalitatief minder optreden dan in Waldfeucht.
De puntenwaardering door de jury viel nog alleszins mee met gemiddeld 8. (Zie bijlage 8)
23 en 24 december stonden in het teken van overvloedige sneeuwval en verkeershinder. Desondanks
wisten de meesten van ons de kerk van Schinveld te bereiken voor het zingen van de nachtmis. (Zie
bijlage 9)

Bijlage 1 Uitvaartdienst Peter Hanssen 2 januari
Intrede:
Kyrie:
Tussenzang:
Offerande:

Sanctus:
Onze Vader:
Agnus Dei:
Communie:

Absoute:
Slotlied:

Tebe Pojem
Rheinberger
Red Rill: Slava v vijsnich
Math en Martin: in dieser feierlichen
Stunde schwöre
Ride the chariot
Rheinberger
Otsje Nasj
Rheinberger
Marija Mati Ljubljena
Red Rill : The lily of the valley
Večerni Ave
Ecce comodo moritur
Ruhe sanft in Gottes Frieden

Bijlage 2 Voorjaarsconcert 21 maart
Shenandoah
arr. J. Erb
Ride the chariot
Crnska Duhova/arr. H.Smith
Three Worksongs
arr. A.J. Kropivšek
Thula Sizwe, Zulu-Traditionel
arr.Johannes Dietl (Red Rill)
The lion sleeps tonight (Wimoweh)
arr. Roger Emerson(Red Rill)
Harry Belafonte Medley
- Banana Boat Song
arr. A.J. Kropivšek
- Island in the sun
arr. A.J. Kropivšek
- Matilda, Matilda
arr. A.J. Kropivšek
- Jamaica Farewell
arr. G. Arch
Bora Bora
traditional
(Shantykoor)
Rum aus Jamaica
traditional
(Shantykoor)
We are growing
arr. A.J. Kropivšek
Homeless
P.Simon/J.Shabalala
Bijlage 3 Eucharistieviering echtpaar Janssen in Oirsbeek 19 juni
Intrede
Kyrie
Gloria
Tussenzang
Offerande
Sanctus
Onze Vader
Agnus Dei
Communie
Slotzang

Tebe Pojem (geen processie)
Rheinberger Messe
Rheinberger Messe
Kodosh
Vecerni Ave
Rheinberger Messe
Otsje Nasj
Rheinberger Messe
Reich deine Hand
Nous t’adorons
Ride the Chariot

Bijlage 4 Receptie Martin Hurkens 19 september

Hoera
Glückwunsch

A.J. Kropivček
W. Schmid

Bijlage 5 VolksliederPokalsingen Waldfeucht 26 september
Shenandoah
‘k Heb mijn wagen volgeladen
Zum Tanze da geht ein Mädel

Arr. J. Erb
Arr. J. Koetsier
H. Alfvén

Bijlage 6 150-jarig jubileum Wassenberg
Večerni Ave
Abendfrieden
Zum Tanze da geht ein Mädel
Žabe

A. Foerster
Desch
H. Alfvén
V. Vodopivec

Toegift: Ride the Chariot

Bijlage 7 Mis feestavond 23 oktober
Intrede
Kyrie
Tussenzang
Offerande
Sanctus
Agnus Dei
Communie
Slotzang

Večerni Ave
Rheinberger Messe
Alleluia
Kodosh
Rheinberger Messe
Rheinberger Messe
Nous t’adorons
Marija Mati Ljubljena

Bijlage 8 Limburgs Koren Festival Meijel 14 november
Shenandoah
‘k Heb mijn wagen volgeladen
Stultitia Loquitur
Zum Tanze da geht ein Mädel

Arr. J. Erb
Arr. J. Koetsier
H. Badings
H. Alfvén

Bijlage 9 Nachtmis 24 december
Voor de mis: Away in a manger
Intrede
Kyrie
Gloria

Dobi Vetsjir
Rheinberger Messe
Rheinberger Messe

Tussenzang
Offerande
Sanctus
Agnus Dei
Communie
Slotzang

Bambino divino
Kerstlied uit de Perigord
Rajske strune
Rheinberger Messe
Rheinberger Messe
Camponitas de Belen
Stille nacht

