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Jaarverslag 2013 Zangvereniging ORANJE. 

 

 

Zangvereniging Oranje had op 1 januari 2013  46 zangers. In de loop van het 

jaar meldde Math Nauts zich als lid af. Na enige tijd afwezig kwamen Jo Jacobs 

en Marcel Gorissen onze rijen weer versterken en kwam Nico Thoen er als 

nieuw lid bij. Het aantal zangers komt  daarmee per 31 december 2013 op 48. 

De nieuwe leden die zich al in 2014 hebben hebben aangemeld zullen in het 

verslag van 2014 worden vermeld.  

Het bestuur was afgelopen jaar als volgt samengesteld:Voorzitter: Math 

Schiffelers, Secretaris en Vicevoorzitter:  John Weusten,  Penningmeester: Wim 

Meuffels, Tweede secretaris: Will Hunter,  Commissarissen: Jos Hinskens,  Fred 

Höppener en Harrie de Vries, Archivaris: Harry Marx. Dirigent is Ton 

Kropivšek en 2
e
 Dirigent is Véronique Meuffels. 

De vereniging telt 27 ereleden, waaronder: Beschermheer: Jo Nelissen, 

Eredirigent: Pierre Gerits, Erevoorzitter: Jan Kruitz en de Erebestuursleden Hub 

Beuken en Frans Hamaekers. Verder zijn er 5 kunstlievende leden en 9 vrienden 

van Oranje. 

Oranje gaf in 2013  5 concertuitvoeringen en luisterde 4 missen op. Dit is 

hetzelfde aantal als in 2012. Er waren 44 repetities, één meer dan in 2012. 4 

zangers bezochten alle repetities: Harrie Hennen, Jos Hinskens, Ben Wijgerse en 

Ed Hurkens. 

Er werden door het bestuur 11 bestuursvergaderingen gehouden. 
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Het verenigingsjaar  2013 wordt op 4 januari geopend met de traditionele 

Nieuwjaarsborrel in het verenigingslokaal FASILA.  Het is zoals andere jaren 

een gezellige bijeenkomst met optredens van Oranje, de Red Rill en het Oranje 

Shantykoor. Tussen de optredens door wordt er gezellig gebabbeld en genoten 

van de zelfgebakken wafels, oliebollen en strikken, gebakken door Frans 

Kuijpers.  

 

Op zondag 17 februari laten we het afgelopen verenigingsjaar nogmaals de 

revue passeren tijdens de algemene jaarvergadering. Voor verdere details 

verwijs ik naar het verslag van de betreffende vergadering.  

 

In 2013 vierde gemengd koor Crescendo haar 65-jarig jubileum. Op zaterdag 16 

maart waren we uitgenodigd om deel te nemen aan een concert voor de 

inwoners van Schinnen. Oranje trad die avond op in het gemeenschapshuis 

Noeberbeemden. 

 

Op 14 april 2013 hebben we de dialectmis uitgevoerd in Landgraaf  t.w. de  

H. Petrus en Paulusparochie. Tijdens het inzingen bleek al snel dat onze solist 

Math Schiffelers niet voldoende bij stem was om het solistische gedeelte voor  

zijn rekening te nemen. 

We hebben de mis zonder solo gedeelte naar behoren uitgevoerd. De reacties 

van de kerkgangers waren positief.  Tijdens de slotzang zijn drie zangers uit  

het koor getreden om een kerkdeurcollecte te houden, hetgeen met Pastoor  

Freek Jongen was afgesproken. De opbrengst van de collecte bedroeg € 197,20. 

Na de mis in Schaesberg  was in Doenrade de receptie van Crescendo. Een 

aantal bestuursleden brachten namens Oranje de felicitaties over aan het bestuur, 

de dirigent en de jubilarissen van gemengd koor Crescendo. 

 

Op 26 april hebben  het bestuur  en enkele leden een bezoek gebracht aan 

Manfred Kinscher.  Hij ontving op deze vroege ochtend een Koninklijke 

onderscheiding uit handen van Burgemeester Mirjam Clermonts. 

Naast het bestuur en enkele leden waren eveneens vertegenwoordigers van de 

Red Rill, onze beschermheer  Jo Nelissen en Martin Hurkens aanwezig. Na 

afloop van de ceremonie werd nog een kleinigheid geconsumeerd en vervolgens 

hebben we weer de draad van onze dagelijkse activiteiten opgenomen.   

 

Op zaterdag  27 april heeft Oranje de officiële receptie van de Gemeente 

Onderbanken opgeluisterd in de Schinvelderhoeve, dit op verzoek van 

Burgemeester Clermonts. Tijdens deze receptie hebben wij onze felicitaties 

kunnen overbrengen aan ons lid Manfred Kinscher, die, zoals reeds eerder 

vermeld, Koninklijk  onderscheiden was. 
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Tijdens het weekend van 7 tot en met 9 juni organiseerde Oranje een uitstapje 

naar Willebadessen in Duitsland.  Een uitgebreid verslag van dit weekend 

hebben we kunnen lezen in Oranje-klanken. Derhalve volsta ik hierbij met de 

vermelding van het feit dat het een geslaagde en gezellige gebeurtenis was, die 

voor herhaling vatbaar is. 

 

Zaterdag  15 juni was Oranje uitgenodigd om in Waldfeucht op te treden bij 

gelegenheid van het 150 jarig bestaan van onze zustervereniging in Waldfeucht. 

Dit optreden was zeer succesvol, getuige de reacties van het schaars  aanwezige 

publiek en wat belangrijker was, de positieve  reacties van  onze dirigent. 

 

Vrijdag 28 juni hebben we de laatste repetitie voor de vakantie. De week erna 

t.w. vrijdag 5 juli houden we onze traditionele BBQ. In tegenstelling tot andere 

jaren vindt deze niet plaats in het bos van de familie Schröder, maar in het 

Nonke Buusjke. 

Deze locatie is zeer geschikt voor deze avond en draagt  bij aan het slagen ervan. 

Er werd lekker gegeten en gedronken en tot in de late avond werd er gezongen. 

 

Op 16 augustus wordt de draad weer opgepakt en hebben we de eerste repetitie 

voor het nieuwe seizoen, waarin  weer van alles op het programma staat. 

Een van de eerste activiteiten is de “Oranje on Tour” fietstocht. Ondanks het 

enigszins druilerige weer is er veel belangstelling bij de leden. We zijn met 

ongeveer 40 fietsers (zangers en hun dames) die de sporadische regenbuitjes 

trotseren  en de overige deelnemers, gaan met de auto’s. 

Bij het Nonke Buuske, waar we onze “tour” begonnen, was, omdat zij “open-

dag” hadden , een grote publieke belangstelling. 

Op de overige plaatsen waar we een bezoekje brachten, was de belangstelling, 

mede als gevolg van het druilerige weer, minimaal. 

Voor de sfeer in onze vereniging een geslaagd evenement, het beoogde doel, 

meer nieuwe leden voor onze vereniging, werd echter niet bereikt. 

 

Op zondag 1 september namen we deel aan het jubileumconcert van Brunssums 

Mannen Koor. Dit koor bestond 80 jaar. Onze concertbijdrage in de Brikke 

Oave in Brunssum was een succes. 

 

Zaterdag  28 september houden we onze jaarlijkse feestavond. We starten deze 

feestavond met een H. Mis in de kerk.  Na de H. Mis gaan we naar de FASILA 

waar inmiddels het buffet in gereedheid is gebracht. Na een goed verzorgde 

maaltijd beginnen we met de huldiging van de jubilarissen. 

 

De jubilarissen zijn: Dick Cremers ( 40 jaar), Harrie Schuts (40 jaar KNZV), 

Jack van Wordragen (25 jaar KNZV), Frans Hellenbrand en Michael Weijers 

(beiden 35 jaar), Jeu Huntjens en Wim Meuffels (beiden 12½ jaar), en Frank 
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Zeegers, Jos Hinskens, Gerard Manders, Dominique Pinckaers, Harrie Schuts en 

John Weusten (allen 10 jaar). Na de huldiging  worden we verrast door een 

optreden van onze “tien tenoren” met medewerking van Veronique Meuffels. 

Hun optreden was van een zeer hoog niveau, hetgeen hopelijk nog navolging zal 

krijgen. Vervolgens worden door  Huub Beuken en Jo Nelissen, als 

vertegenwoordigers van respectievelijk de Orde van Sint Lazarus en onze 

ereleden, aan ieder lid een zijden stola en strikje aangeboden. Dit geheel als 

verfraaiing van ons tenue, met name tijdens activiteiten  samen met de Orde.  De 

avond wordt besloten door Yvonne Schiffelers en Noel Thoen, die een hilarisch 

stukje spraakverwarring voor het voetlicht brengen.  Resumerend mogen we 

spreken van een zeer sfeervolle en geslaagde feestavond. 

 

Op 30 september organiseert Oranje haar eerste “vriendschapsavond”. Deze 

avond wordt  goed bezocht door  onze trouwe fans.  Deze vriendschapsavond 

wordt een maandelijks terugkerend item op de laatste vrijdag van de maand. 

 

 

Op zaterdag 12 oktober verzorgen  we muzikaal  de Investituur van de Orde van 

Sint Lazarus in de Sint  Servaas te Maastricht. Bij deze gelegenheid dragen we 

voor het eerst de nieuwe stola. 

Onze performance was, onder leiding van Veronique Meuffels, van een hoog 

niveau. De leden van de Orde waren zoals gebruikelijk onder de indruk. Na 

afloop van de inhuldiging waren we uitgenodigd in Hotel Plaza te Maastricht 

voor een drankje. 

 

Onder het motto “Sterren Stralen” vindt  op zondag 8 december ons jaarlijks 

terugkerend  adventsconcert in kerstsfeer plaats. Dit jaar is voor een 

samenwerking gekozen met de fanfare Sint Lambertus van Schinveld en Marijke 

Hendriks. Laatst genoemde beëindigt tijdens ons concert haar actieve carrière 

als zangeres.  

Na een ietwat aarzelende verkoop, was de kerk tijdens het concert behoorlijk 

gevuld en  was het een sfeervol concert.  

 

Op zaterdag 14 december heeft het merendeel van onze zangers en echtgenotes 

een bezoek gebracht aan de kerstmarkt in Dortmund.  De  bussen voor dit 

evenement waren gesponsord door onze ereleden. Hier is een bedankje zeer op 

zijn plaats. Het was een fantastische dag en een kerstmarkt die zeer de moeite 

waard is om te bezoeken. Nogmaals ereleden, hartelijke dank voor dit geschenk. 

 

Op vrijdag 20 december hebben we de laatste repetitie, waarin we weer 

beginnen te repeteren aan  “Ik heb m’n wagen volgeladen” voor een concert in 

2014.    

        


