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Jaarverslag  Zangvereniging Oranje 2012. 

 

Op 13 september overleed ons erelid mevrouw Fien Heunen Gelissen en op 22 

november erelid Leo Geraets. 

 

Zangvereniging Oranje had op 1 januari 2012  46 zangers. Aan het einde van het 

jaar meldden zich Henk Kampstra en Marcel Gorissen als lid af. Als nieuwe 

leden meldden zich aan Ben Wijgerse en Math Nauts. Het aantal zangers blijft  

daarmee per 31 december 2012 op 46. 

Het bestuur was afgelopen jaar als volgt samengesteld:Voorzitter: G.D. 

Cremers, Secretaris en Vicevoorzitter:  J.J.M. Weusten,  Penningmeester: W.M. 

Meuffels, Tweede secretaris: G. Manders,  Commissaris: J. Hinskens, 

Commissaris Fred Höppener, Archivaris: H.W.M. Marx. Dirigent is A.J. 

Kropivšek en 2
e
 Dirigent is V. Meuffels. 

De vereniging telt 27 ereleden, waaronder: Beschermheer: J.W.A.M. Nelissen, 

Eredirigent: P.J. Gerits, Erevoorzitter: J.P. Kruitz en de Erebestuursleden H.J.G. 

Beuken en F.H.G. Hamaekers. Verder zijn er 6 kunstlievende leden en 9 

vrienden van Oranje. 

Oranje gaf in 2012  5 concertuitvoeringen en luisterde 4 missen op. Dit zijn er 

evenveel als in 2011. Er waren 43 repetities, twee meer dan in 2011. 

Repetitiebezoek: Niemand heeft alle repetities bezocht. Twee verzuim: Wim 

Coort en John Weusten. 

Aanwezig bij alle uitvoeringen:  14 leden . 

Er werden door het bestuur 11 bestuursvergaderingen gehouden. 
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Het verenigingsjaar 2012 wordt op 6 januari geopend met een Nieuwjaars 

borrel. Het is een gezellige avond met optredens van Oranje, de Red Rill en het 

Oranje Shanty Koor. Tussen de optredens en de drankjes door wordt nog 

genoten van de (door de vrouwen van de leden gebakken) wafels. De oliebollen 

en strikken welke Frans Kuijpers gebakken heeft smaken voortreffelijk. De 

avond loopt tot in de kleine uurtjes. 

 

Op 5 februari kijken we tijdens de algemene jaarvergadering terug op het 

verenigingsjaar 2011. Voor verdere details verwijs ik naar het verslag van de 

betreffende vergadering. 

 

Zondag 25 maart 2012 vindt in de FASILA-zaal het traditionele 

voorjaarsconcert plaats. De publieke belangstelling valt niet bepaald tegen, 

misschien dankzij het geweldig mooie weer. 

Het concert begint exact om 16.00 uur. Gordijnen open en meteen is Oranje 

present. 

Dit jaar werkten aan dit concert mee: Vriendenkring   uit Steyl. 

 

Het volgende concert was op 20 mei en begon met stralend weer. De koffie en 

de vla konden in het zonnetje op het terras gegeten worden. 

 

Onze voorzitter Dick heette iedereen welkom en benadrukte nogmaals dat 

Oranje graag voor haar leden en sponsoren wilde concerteren  om zo haar 

verbondenheid met allen uit te drukken. 

Tijdens het concert met bekende nummers en zelfs een premièrestuk zetten de 

leden van Oranje hun beste beentje voor.  

Het Oranje Shantykoor liet zich horen met hun zeemans- en Limburgs 

repertoire. 

De Red Rill zong haar liederen met enthousiasme.  

Martin Hurkens die had laten weten dat hij voorlopig niet meer aanwezig zou 

zijn, zong geëmotioneerd. 

Ook heeft iedereen kunnen genieten van de prachtige zang van Veronique 

Meuffels die ontroerde met haar solo maar ook met haar duetten met Math 

Schiffelers en Martin.Hurkens. 

Kortom een heerlijk concert waarbij we kennismaakten met “bekende”  en 

“onbekende” solisten. 

Dat de aanwezigen in de stromende regen naar huis moesten, deed aan de 

sfeervolle middag niets af. 

 

Op vrijdag 29 juni vond  in het bos wederom de jaarlijkse barbecue plaats. 

Ondanks dat het in de voorafgaande periode redelijk slecht weer was, hebben we 

op de betreffende avond heel acceptabel weer, hetgeen  de sfeer  ten goede 

komt. Het is een gezellige avond met lekker eten en voldoende spiritualiën. 
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Na de welverdiende vakantie nemen we op maandag 20 augustus  de draad weer 

op. Voor het einde van het kalender jaar heeft Oranje nog diverse activiteiten op 

het programma staan. Dus er is nog voldoende werk aan de winkel om de 

diverse optredens met voldoende niveau te kunnen presenteren. 

 

Op woensdag 18 september 2012 draagt Oranje zorg voor de muzikale invulling 

van de begrafenis van Mevr. Heunen-Gelissen, erelid van Oranje,  

 

Op 29 september 2012 organiseert Oranje wederom de jaarlijkse feestavond. 

Bij gelegenheid hiervan wordt in de kerk de première van de Missa in honorem 

Santi Eligii ten gehore gebracht. Deze mis is geschreven door onze dirigent 

Anton Kropivšek en van tekst voorzien door Dhr. J.Meessen, welke tekst is 

aangepast aan het Schinveldse dialekt door ons lid Rinus Peters. 

Na de H.Mis volgt het informele gedeelte, beginnende met het koude buffet en 

aansluitend  een optreden van het  mannenkoor Oranje,  als aanzet van de 

huldiging van de jubilarissen Ken Duffield en Frans Kuijpers. Na een toespraak 

van onze voorzitter Dick Cremers, en het overhandigen van de oorkondes en de 

glazen zangertjes is het woord aan de vertegenwoordiger van het KNZV.  

Ook van zijn kant de nodige loftuitingen voor de beide jubilarissen en na het 

“opspangen” van de speldjes verbonden aan het 25 jarig lidmaatschap behoort 

ook dit gedeelte tot de verleden tijd.  

Onze derde jubilaris, Jo Gielen, was wegens omstandigheden niet aanwezig. We 

hebben Jo en zijn “Gattin” Romy gehuldigd voor aanvang van de repetitie op 5 

okt.  

Tijdens het consumeren van het koude buffet, hebben de diverse dames de 

lootjes voor de verloting verkocht.   

Na het consumeren van het buffet heeft Mathieu Nauts de zaal aangenaam bezig 

gehouden met zijn “Elvis-imitatie”, waarna het tijd was voor een serieuzere zaak 

namelijk het uitreiken van de loterijprijzen. Jos Hinskens trok de loten en Frank 

Zeegers overhandigde de prijzen nadat Manfred Kinscher de boel een elkaar 

gebabbeld had. Resumerend het was een geslaagde, gezellige avond. 

  

Zaterdag 6 oktober brengt ons koor een bezoek aan Echteld, op uitnodiging van 

de Orde van Sint Lazarus. We vertrekken om exact 11.30 en arriveren rond 

13.45 uur in Echteld. In Hotel-Restaurant van Balveren staan koffie en diverse 

soorten broodjes en cake voor ons klaar. Dit gaat erin als zachte koek en vooral 

de koffie wordt royaal gedronken. 

Vervolgens gaan we naar de kerk om in te zingen en omstreeks 14.30 uur begint 

de oecumenische dienst. Tijdens de processie naar de kerk, die vlakbij ligt, 

zingen we het Tebe Poem. Na afloop van de dienst begint de promotie van de 

leden en de inauguratie van de nieuwe leden. 
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Tot de nieuwe ereleden behoort onze dirigent Ton Kropivsek. Ton wordt 

benoemd tot Commander in de orde van Sint Lazarus. Nogmaals, Ton, proficiat 

met deze onderscheiding. 

Vervolgens verplaatsen we ons naar het kasteel, waar we een drankje 

aangeboden krijgen, evenals een lopend warm buffet bestaande uit diverse 

soorten stamppotten met bijbehorende vleessoorten. Lekker en goed verzorgd. 

Nadat we tijdens de hierop volgende receptie nog de nodige liederen ten gehore 

brachten, welke niet allemaal vlekkeloos verliepen, zochten we de bus weer op 

en arriveerden ongeveer twee uur later omstreeks 21.45 uur in Schinveld. Een 

leuke dag!!   

 

Op zaterdag 3 november gaf Oranje akte de presence bij het optreden van het 

Sloveense koor uit Velenje in de Fasila te Schinveld. Naast het optreden van 

Oranje en het Sloveense koor, vond er nog een concert plaats van ZVON en 

Canto Renato o.l.v. Anton Kropivsek. Het grootste deel van de avond werd door 

de Slovenen ingevuld. 

 

Voordat de repetitie van vrijdag 9 begon november bracht Oranje een aubade 

aan Arno Janssen bij gelegenheid van zijn negentigste verjaardag. Deze 

activiteit vond plaats in het bejaardenhuis Elvira te Amstenrade. Arno, zijn 

echtgenote en de aanwezige kinderen genoten zichtbaar van deze activiteit van 

Oranje. 

 

Zondag 9 december vond het jaarlijkse Kerstconcert plaats in de Kerk in 

Schinveld. Het concert bestond uit wisselende optredens van Mannenkoor 

Oranje en het Jeugdensemble “New Generation” uit Merkelbeek. Het geheel 

was doorspekt met solistische optredens van onze tenor Math Schiffelers en 

onze repetitor Veronique Meuffels. 

Het optreden van Martin Hurkens vond plaats op initiatief van “New 

Generation”.  Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat het een succesvol 

concert was geweest en had men waardering voor het afwisselend optreden van 

beide koren. Zeer veel waardering oogstte het slotakkoord met “The Holy City” 

en het “Stille Nacht”. 

Na afloop van het concert begaven we ons naar ons verenigingslokaal “Fasila” 

waar we werden ontvangen met koffie en kerstbrood. Tijdens deze nazit werden 

onze trouwe supporters en fans de heer en mevrouw Wits benoemd tot ereleden 

van Oranje. Deze geste werd door beiden zeer gewaardeerd, hetgeen ze 

duidelijk maakten in hun bewoordingen. 

Na afloop van de repetitie van 14 december werden de aanwezige leden van 

Oranje getrakteerd op een consumptie en warme hapjes aangeboden door onze 

nieuwe ereleden hetgeen door onze beschermheer Dhr. Jo Nelissen werd 

medegedeeld nadat hij ons nogmaals gefeliciteerd had met het schitterende 

Kerstconcert. 
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Op zaterdagavond 24 december hebben we de Nachtmis gezongen in de 

parochiekerk van Schinveld.        

   

 

 

 

 


