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Jaarverslag 2014 Zangvereniging ORANJE. 

 

De overledenen van onze vereniging van afgelopen jaar worden verderop in dit verslag 
genoemd. 
Zangvereniging Oranje had op 1 januari 2014  48 zangers. In de loop van het jaar meldde Jeu 
Huntjens zich als lid af. Na enige tijd afwezig kwam Ger van Os onze rijen weer versterken en 
kwam Henk Aldewereld er als nieuw lid bij. Bij de vorige jaarvergadering hebben we Bert 
Hilgers en Leo Theunissen als nieuw lid benoemd. Het aantal zangers komt  daarmee per 31 
december 2014 op 51.  
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 2e Dirigent is Véronique Meuffels. 

De vereniging telt 26 ereleden, waaronder: Beschermheer: Jo Nelissen, Eredirigent: Pierre 

Gerits, Erevoorzitter: Jan Kruitz en de Erebestuursleden Hub Beuken en Frans Hamaekers. 

Verder zijn er 4 kunstlievende leden en 5 vrienden van Oranje. 

Oranje gaf in 2013  5 concertuitvoeringen en luisterde 4 missen op. 2014 is een relatief drukker 

jaar geweest: 9 concerten, 6 missen en het opluisteren van de processie.  

2 zangers bezochten alle 43 repetities: Michael Weijers en Frans Kuijpers. 

Er werden door het bestuur 11 bestuursvergaderingen gehouden. 
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Op 3 jan 2014 hebben we de nieuwjaarsreceptie in de FASILA.  Zoals in het verleden eveneens 

het geval was, is het ook  dit jaar weer een gezellige bijeenkomst. Er zijn optredens van de 

Oranjeshanty-singers, de Red Rill, het mannenkoor Oranje en als klap op de vuurpijl een 

optreden van Martin. 

Op 14 februari houden we de jaarvergadering. Dit is de eerste jaarvergadering onder leiding van 

onze nieuwe voorzitter Math Schiffelers. Het was een vergadering, waarin een snelheidsrecord 

werd verbroken. Bovendien was het de eerste keer dat we op vrijdag avond vergaderden, 

hetgeen ten koste ging van een repetitie. Voor een verder verslag van deze vergadering verwijs 

ik naar het betreffende notulen. 

Op 16 maart verzorgen wij de Koempelmis In Heerlen. Het is die dag vroeg opstaan, omdat de 

H.Mis vroeg begint en er nog ingezongen moet worden. Ondanks de kou in de kerk wordt het 

geheel toch een zeer goede uitvoering. 

Op 23 maart organiseren wij het traditionele voorjaarsconcert. Dit jaar staat een coproductie 

met het Brunssums Mannen Koor en Oranje op stapel, afgewisseld met een optreden van 

Gordon Smith. Gordon Smith begeleidt Oranje en verzorgt tevens een solistisch optreden. 

Oranje brengt een aantal nieuwe nummers ten gehore, waarin Patrick Power een prominente 

rol speelt. Het zijn origineel Schotse liederen die we ingestudeerd hebben samen met Gordon. 

Het was een zeer geslaagd concert.  

Op 23 april is Mary, de echtgenote van onze bas Harry Franzen overleden. Mary is op 2 mei in 

het crematorium te Geleen gecremeerd. Ons koor werd vertegenwoordigd door diverse leden 

en de Red Rill hebben enkele liederen gezongen. Het was een waardig afscheid van Mary. 

   

Op vrijdag 26 april heeft een delegatie van het bestuur in alle vroegte een bezoekje aan Dick 

Cremers gebracht. Dit ter ere van het feit dat Dick een Koninklijke Onderscheiding heeft 

ontvangen, welke door burgemeester Miriam Clermonts uitgereikt en opgespeld werd. 

Op zaterdag 27 april heeft Oranje tijdens de receptie gehouden in de Schinvelder Hoeve, 

gezongen voor  alle personen van Onderbanken die een Koninklijke onderscheiding hebben 

ontvangen. Reeds vroeg in de ochtend vertrok een delegatie van Oranje naar Zwolle, om 

aanwezig te zijn bij het  Nederlandse Kampioenschapvoor Mannenkoren, dat uiteindelijk door 

het Venrays Mannen Koor werd gewonnen. Ton nogmaals van harte gefeliciteerd met dit 

resultaat.      
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Op zondag 4 mei heeft een delegatie van het bestuur de receptie van het Venrays Mannen 

Koor, bij gelegenheid van het behalen van het landskampioenschap, bezocht.  

Donderdag 6 mei heeft Oranje de uitvaartdienst van de dochter van Arno Janssen gezongen. 

Arno zelf lag in het ziekenhuis, maar was, zij het gezeten in een rolstoel, toch aanwezig. Het was 

een indrukwekkende aangrijpende afscheidsdienst. 

Op zaterdag  10 mei hebben we deelgenomen aan het Moederdag concert. Dit concert werd 

georganiseerd door New Generation in de Henkhof te Merkelbeek. Het concert , bijgewoond 

door het voltallige College van Burgemeester en Wethouders van Onderbanken,  was een 

mooie mengeling van kinderkoorzang, oosterse klanken, het PIM-trio en mannenkoorzang. 

Op zondag 11 mei gaven we een concert in de Krönungssaal in Aken. Dit op uitnodiging van 

Mannergesangverein Horbach. Naar dit concert is een jaar uitgekeken als zijnde een treffen op 

Euregionaal niveau. De reactie van de bijna 700 toeschouwers was positief, zelf waren we wat 

minder euforisch. 

 Enkele dagen nadat we de uitvaartmis voor de dochter van Arno Janssen hebben gezongen, 

bereikt  ons het droeve bericht dat Arno Janssen  eveneens is overleden. Oranje heeft ook deze 

begrafenisdienst verzorgd op 21 mei.  Arno was het oudste erelid van Oranje.   

Zondag 22 juni is voor Oranje een drukke dag. ‘s Morgens neemt Oranje deel aan de processie 

in Schinveld. Tijdens de processie treedt Oranje voor het eerst naar buiten met de zijden stola’s 

die we van de  Orde van Sint Lazarus cadeau hebben gekregen. Deze stola’s  leveren veel 

positieve reacties op. ’s Middags  verzorgen we een concert in Etzenrade, dit op uitnodiging van 

de Rotary Sittard-Geleen. Dit concert wordt uitgevoerd onder leiding van Véronique Meuffels 

en is  succesvol.   

Vrijdag 4 juli was de laatste repetitie voor de vakantie. Iedereen is er,na een jaar intensief 

werken wel aan toe. 

Een week na de laatste repetitie tw. 11 juli vindt de traditionele BBQ plaats, wederom in het 

Nonke Buusjke. Vooraf hebben we nog een opname gemaakt voor de uit te reiken CD voor Ton.                         

Het was een zeer geslaagde BBQ-avond met veel plezier, gezelligheid en lekker eten en drinken.                                                             

Vrijdag  22 aug. Is  de eerste repetitie na de vakantie. Iedereen is weer uitgerust voor de dingen 

die staan te gebeuren. 

Zondag 14 september gaan met onze aanhang met twee bussen naar Roermond. In de 

Oranjerie vindt onder regie van VNK-Limburg de huldiging van onze dirigent Ton Kropivšek 

plaats voor zijn verdiensten voor de koorzang in Limburg. Ons koor is gevraagd om het 
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slotoptreden na de huldiging voor haar rekening te nemen. Het lukt ons om het publiek  mee te 

krijgen in een daverend slotoptreden. 

Zaterdag 27 september hebben we onze jaarlijkse feestavond. Begonnen wordt met een H. Mis 

in de kerk. We zingen voor de eerste keer de Missa Breve van Gounod.  De uitvoering verloopt 

naar tevredenheid. Vervolgens hebben we een geslaagde feestavond met de huldiging, buffet 

en kleine loterij. Een geslaagde avond. 

Op zaterdag 4 oktober gaan we met een bus naar Echteld. Hier luisteren we de Investituur van 

de Orde van Sint Lazarus op. We worden zeer gastvrij ontvangen met koffie, broodjes en cake. 

Na de dienst, waarin we zeer goed gezongen hebben, worden we wederom vorstelijk 

ontvangen in het Kasteel, waar een heerlijk stamppottenbuffet voor ons gereed  staat. Nadat 

iedereen lekker gegeten en gedronken heeft, zingen we nog enkele “mupkes” en vertrekken we 

weer richting Schinveld, waar omstreeks 22.30 uur arriveren.    

Drie weken nadat we de activiteiten van de Orde van Sint Lazarus in Echteld opgeluisterd 

hebben, gaan we nu op weg naar Brauweiler in de buurt van Keulen. We moeten al vroeg uit de 

veren want de bus vertrekt al om 8.00 uur vanaf de Bleekplaats.  We worden gastvrij 

ontvangen. Ons optreden heeft wel indruk gemaakt in Duitsland. Na een kleine lunch genoten 

te hebben en een rustige terugrit, arriveren we rond 14.30 uur weer in Schinveld 

De dag na de rit naar Brauweiler is Oranje weer present in Schaesberg in de Petrus en 

Paulusparochie. 

We moeten rond 10.30 uur inzingen en vervolgens zingen we  hier Misa Breve van Gounod. Aan 

het einde van deze H. Mis hebben enkele leden van het koor een kerkdeurcollecte gehouden 

voor de restauratie van de kerktoren en de kerk. Deze collecte heeft  € 258,02 opgebracht. 

Zowel over de gezongen H.Mis, als over de opbrengst van de collecte was met name Pastoor 

Jongen  zeer tevreden. 

Begin december krijgen we bericht van het plotselinge overlijden van ons kunstlievend lid Math 

Hendrikx. 

Vrijdag 5 dec. is de dag van de generale repetitie voor het concert “Sterren stralen”. Nadat een 

aantal leden in de ochtend de kerstbomen hadden opgezet, begon de generale om 19,30.  Op 

wat details na, verliep het allemaal redelijk. Biedt voldoende perspectief voor zondag.   

Op zondagmiddag 7 dec. is het dan zover.  Na een korte voorbereiding zingen we ons jaarlijks 

terugkerende adventsconcert in kerstsfeer onder het motto “Sterren Stralen”. Aan dit concert 

nemen behalve Mannenkoor Oranje ook Véronique Meuffels, Martin Hurkens en het “Pim-trio” 
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deel.  De Egilius-kerk is goed bezet en er hangt een gezellige sfeer. De optredens van de diverse 

deelnemers was van een hoog niveau en iedereen had een voldaan gevoel na afloop van deze 

middag. Na afloop van het concert werd nog gezellig nagebabbeld in ons verenigingslokaal 

“Fasila” en uiteindelijk ging iedereen zeer voldaan huiswaarts.     

Op 24 december zingen we, zoals om de twee jaar gebruikelijk is, de nachtmis in de Schinveldse 

parochiekerk. Nadat we een aantal kerstliederen vooraf gezongen hadden, begon enkele 

minuten na 10.00 uur de Nachtmis. We zingen de Messa Breve van Gounod als vaste gezangen. 

Tussendoor worden nog diverse wisselende gezangen gezongen, o.a. Dormi dormi, Wiegenlied 

ect. Als muzikale topper voor deze avond vertolkt Oranje het “Stille Nacht, heilige nacht”.  Dit 

stuk vormde een waardig slot van een bewogen 2014. 

Een onverwacht droevig bericht bereikte ons op  27 december. De echtgenote van onze bas, 

Harry Schuts is plotseling overleden. Harry, wij wensen jou heel veel sterkte in deze moeilijke 

tijd. 

                                          


