
Jaarverslag over het verenigingsjaar 2007

Op 25 januari overleed ons kunstlievend lid Hein Peters. Op 30 januari luisterde Oranje de 

uitvaartmis op.Zie bijlage 2.

Op 5 december overleed ons lid Thei Gelissen. Op 8 december vond zijn uitvaart plaats. Zie 

bijlage 12.

Zangvereniging Oranje had op 1 januari 2007 vierenvijftig zangers. Gedurende het jaar 

meldden zich Ken Duffield, Peter Spiertz en Jean Jacobs als lid af. Als aspirant lid meldde 

zich aan Martin Theunissen aan. In punt 12 van de agenda van deze vergadering zal de 

voorzitter de verkiezing van het nieuwe lid aan de orde stellen. Het aantal leden komt 

daarmee per 31 december 2007 op 52.

Zangvereniging Oranje had op 31 december 2007 11 eerste tenoren, 14 tweede tenoren, 15 

baritons en 11 bassen. 

Tijdens de jaarvergadering op 25 februari trad als bestuurslid en penningmeester af  Wil 

Hunter. Als nieuw bestuurslid mochten we Dick Cremers verwelkomen. Tijdens de ingelaste 

Algemene Vergadering op 5 juni 2007 trad bovendien Noël Thoen toe tot het bestuur.

Het bestuur is na de jaarvergaderingen van 25 februari 2007 en 5 juni 2007 als volgt 

samengesteld:

Voorzitter: F.H.G. Hamaekers

Secretaris en vice-voorzitter: J.J.M. Weusten

Penningmeester: W.M. Meuffels

Tweede secretaris: G.D. Cremers

Tweede penningmeester: J.W. Canisius

Archivaris: H.W.M. Marx

Bestuurslid en commissaris: M. Hurkens

Bestuurslid en commissaris: A.A.E.M. Thoen

Dirigent: A.J. Kropivšek

Repetitor: V. Meuffels

De vereniging telt 25 ereledenleden, waaronder:

Beschermheer: J.W.A.M. Nelissen

Eredirigent: P.J. Gerits

Erevoorzitter: J.P. Kruitz

Erebestuurslid H.J.G. Beuken en 

12 kunstlievende leden

Oranje gaf in 2007  6 concertuitvoeringen en luisterde 5 missen op.

Er werden in 2007  50 repetities gegeven (8 meer dan in 2006).

Repetitiebezoek: 

alle repetities: Jo Bruls en Harrie Marx

twee verzuim: Michael Weijers, Henk van de Burgt, Noël Thoen, Jan Canisius en Martin 

Hurkens. 



Aanwezig bij de uitvoeringen:

Alle uitvoeringen: 11 leden

Er werden door het bestuur 10 bestuursvergaderingen gehouden.

Op 4 januari verzorgden wij de uitvaartdienst van ons erelid Nol Hoen die overleed op 30 

december 2006. Zie bijlage 1.

Op 5 januari werd de nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Het begin van deze feestelijke 

bijeenkomst stond in het teken van de uitreiking van de oorkonde horend bij de gouden 

legpenning van de Gemeente Onderbanken door Burgemeester Clermonts en oud-

burgemeester Meijers. Tijdens deze bijeenkomst werd de “Gouden Noot” (door een klein 

comité gekozen ) toegekend aan Noël Thoen vanwege zijn verdiensten voor Oranje. 

Een aantal leden had voor de gelegenheid een zanggroep geformeerd en bracht enkele werken 

ten gehore. Daarna droeg een afvaardiging van de activiteitencommissie een gedicht voor 

(geschreven door een koorlid met literaire talenten).

Op vrijdag 2 februari begon Oranje met het instuderen van de mis van Rheinberger. Op 

zaterdag 3 februari en maandag 2 april werd hiervoor extra gerepeteerd.

Het voorjaarsconcert vond plaats in FASILA op 25 maart. Hieraan werkten mee naast eigen 

koor onder leiding van Ton Kropivšek: Dameskoor Canto Con Fuoco uit Geleen onder leiding 

van Bernarda Meessen, de solisten Davinia Kropivšek, Math Schiffelers en Martin Hurkens, 

de pianisten Leon Dijkstra en Marianka Kropivšek, het Clarinet Choir van Harmonie St. 

Caecilia uit Schinveld onder leiding van Wim Sturmans en het jongerenkoor Jokola uit 

Brunssum onder leiding van Ralf Hamer. Zie bijlage 3.

In het voorjaar van 2007 werden de ingevulde enquêtes verwerkt voor een brainstormsessie 

op 23 april. Om de communicatie tussen bestuur en leden te verbeteren werd bovendien vanaf 

de bestuursvergadering van maart een mededelingenoverzicht aan de leden verstrekt. In de 

brainstormsessie werd besloten de volgende vijf onderwerpen uit de uitslag van de enquête 

aan te pakken:

vast muzikaal programma, koorscholing, ledenwerving, kleding en Limburgse avond.

Vier van deze onderwerpen zijn in 2007 inderdaad aangepakt:

De Muziekcommissie heeft de eerste versie van ons muzikaal programma als inhoudsopgave 

bij de nieuwe repetitiemappen opgeleverd. Het schema van de koorscholing is uitgedeeld. 

Vóór juli 2008 hebben de leden vier lessen koorscholing gehad. De ledenwerving heeft 

plaatsgevonden in de laatste drie maanden van 2007 en zal zeker in 2008 haar vervolg krijgen.

De Limburgse avond heeft plaatsgevonden in oktober 2007.

Alleen de kleding is nog niet gerealiseerd. Dit zal in 2008 gaan plaatsvinden.

Op 5 mei vond de generale repetitie plaats van de mis van Rheinberger in de Eligiuskerk te 

Schinveld. De orgelbegeleiding werd verzorgd door Arno Frissen. Martin Hurkens zorgde 

voor de verhoging voor de 2
e

 tenoren op het oksaal. 

Woensdagmorgen 16 mei vertrokken we uit Schinveld op concertreis. De organisatie van de 

reis was in handen van Lipa Tours (van Ton en Marion Kropivšek). Muzikale hoogtepunten 

van de reis waren het optreden op Hemelvaartsdag in de Sint Anna Basiliek van Altötting 



( Zie bijlage 4) en het optreden op diezelfde dag ’s avonds met het gemengd koor van 

Irschenberg (zie bijlage 5) in de plaatselijke kerk. Behalve bij de officiële concerten liet 

Oranje haar stem horen bij het gezellig samenzijn met het gemengd koor van Irschenberg,

op donderdagavond, in de Dom van Salzburg en tijdens de Beierse avond op vrijdag. 

Uitstapjes waren er naar Salzburg, de Allbachklamm en de Königssee. Zowel op de heenreis 

op woensdag als op de terugreis op zondag liet de techniek (in dit geval een bus) ons soms in 

de steek. Dank zij de ervaren chauffeurs werden we veilig heen en terug gebracht. De 

deelnemers konden terug zien op een geslaagde reis.

Direct na de reis werden de voorbereidingen voor het concert in Eys gestart. Vier extra 

repetities op 4, 9, 11 en 16 juni werden gebruikt om ons optimaal voor te bereiden. Op 

zaterdagavond 16 juni vond de uitvoering plaats. Zie bijlage 6. We werden op orgel en piano 

begeleid door Ben Kerkhof. De publieke belangstelling in Eys viel tegen.

Daags na de uitvoering in Eys stond het Marktfestival van Schinveld op het programma. De 

gunstige weersomstandigheden en misschien ook wel de bezoekers aan het jubileumfeest van 

de Fanfare zorgden voor veel bezoekers en een geslaagde markt.

Op vrijdag 29 juni werd gebarbecued op de bekende locatie in het bos. Dankzij de inzet van 

een aantal leden was de locatie weer feestelijk ingericht. Er was gezorgd voor drank en spijs 

en de deelnemers zorgden voor de gezelligheid. 

De laatste week van de vakantie werden we verrast door het plotselinge verhuizen van de 

beheerders van KOM ‘IN. Snelle actie was geboden om onze eigendommen veilig te stellen. 

We konden terecht in Fasila. Een bus werd gehuurd en verhuisdozen gekocht. En we vonden 

een tiental vrijwilligers bereid om onze piano en de archiefkasten en het archief te verhuizen. 

Op 27 augustus volgde overleg met Fasila over het huurcontract en de definitieve plaats van

onze spullen in het gebouw. Op woensdag 29 augustus hebben we met een paar leden de 

handen uit de mouwen gestoken om alles op de plaats te krijgen.

Op zaterdag 25 augustus vond de jaarlijkse feestavond plaats. Traditiegetrouw luisterde 

Oranje in de St. Eligiuskerk de mis op. Het muziekprogramma van deze eucharistieviering vindt u in 

bijlage 7.

Het vervolg van de avond in Fasila begon met een dinerbuffet. Bij het officiële gedeelte 

daarna werden de ereleden mevrouw Gebben, mevrouw Hanssen, Harrie van Nuijs en Toon 

Dohmen geïnstalleerd en jubilaris Harrie Hennen gehuldigd. Uit handen van onze voorzitter 

Frans Hamaekers ontving hij de oorkonde, het glazen zangertje en de attenties. De jubilaris 

werden vervolgens toegesproken door wethouder Stevelmans. Harrie ontving de 

Gemeentespeld. Namens KNZV-Limburg ontving de jubilaris uit handen van de heer 

Dieteren het speldje en de oorkonde.

Na het officiële gedeelte was de bühne voor de creatieve leden van Oranje. Gezien de reacties 

van de toeschouwers viel dit zeer in de smaak. Een compliment van ons allen is op zijn plaats 

voor de activiteitencommissie en de acteurs.

Op vrijdag 31 augustus vond het tweede gedeelte van de cd-opname plaats in de Bavokerk in 

Nuth. Zie bijlage 8.

Zaterdag 15 september was een mooie nazomerdag. Oranje was uitgenodigd om met een 

aantal ander koren het 50-jarig dirigentenjubileum van onze eredirigent Pierre Gerits op te 

luisteren in Braunsrath. Zie bijlage 9.



Zondag 30 september leverde Oranje samen met gemengd koor Crescendo Doenrade een

bijdrage aan het jubileumconcert van Harmonie St. Caecilia Schinveld. Het concert vond 

plaats in de kerk van Schinveld. Zie bijlage 10.

Op zondag 14 oktober was ons koor present op de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig 

huwelijksjubileum van onze d

Zaterdag 27 oktober had onze Activiteitencommissie een Limburgse avond georganiseerd. De 

muzikale bijdrage van ons koor vindt u in bijlage 11.

De repetities in de maanden november en december staan in het teken van het voorbereiden 

van de concerten in het voorjaar van 2008. Als bijzondere activiteit zijn een aantal leden bezig 

met het werven van nieuwe leden.

Op zaterdag 12 december verzorgde Oranje de muzikale begeleiding van de uitvaartdienst van 

ons lid en bariton Thei Gelissen. (Bijlage 12)



Bijlage 1. Uitvaartdienst Nol Hoen 4-1-2007

Intredelied Tebe Poem

Kyrie (tussen de aanroepingen) Gregoriaans

Tussenzang Rajske Strune 

Abendfrieden

Offerande O magnum Mysterium

Sanctus Heilig (Schubert)

Agnus Dei Gregoriaans

Communie Panis Angelicus

Maria Mati Ljubljena

Absute Ecce commodo moritus justus

Slot In Paradisum

Bijlage 2. Uitvaartdienst Hein Peters 30-1-2007

Intredelied Tebe Poem

Kyrie (tussen de aanroepingen) Gregoriaans

Tussenzang Maria Mati Ljubljena

Offerande Hvalite imja hospodnje

Sanctus Heilig (Schubert)

Agnus Dei Gregoriaans

Communie Abendfrieden

Otsje Nasj

Ave Maria

Absute Ecce commodo moritus justus

Slot In Paradisum

Bijlage 3: Programma voorjaarsconcert 2007

Zondag 25 maart 2007

Shenandoah J.Erb

Calon Lan Welsh hymn, arr E.Walters 

Marianina Italiaans volkslied arr. K.J. Dinham

Malovana arr. R. Pappert naar een

Tsjechisch volkslied

When Pa F.M. Bostwick

The lion sleeps tonight John Hondorp



Bijlage 4: Programma Mis in Altötting

Donderdag 17 mei 2007-05-22

Mis van Rheinberger

Haec Dies J. Handl (Gallus)

Tebe Pojem

Maria Mati Ljubljena G. Rihar

Salve Regina A. Kropiv

Gebed P. Tschaikowski

Bijlage 5: Programma Concert Irschenberg

Tebe Pojem

Haec Dies J. Handl (Gallus)

En ego campana J. Handl (Gallus)

Maria Mati Ljubljena G. Rihar

Ave Maria F. Biebl

Salve Regina A. Kropivšek

Reich deine Hand R. Strauss-König

Gebed P. Tschaikowski

Bijlage 6: Programma concert Eys 16 juni 2007

Tebe Pojem

En ego campana J. Handl (Gallus)

Kyrie en Gloria uit Messe in B

Opus 172 J. Rheinberger

Der Gonderfahrer Fr. Schubert

Frühlingsglocken R. Schumann

Morgendämmerung H. Alfvén

Calon Lan traditional uit Wales, arr. E. Walters

Shenandoah arr. J.Erb

Drumba, drumba E. Cossetto

Wen ich wirke mot J. Rademakers, arr A. Kropivšek

Ayangena Afrikaanse traditional

Žabe V. Vodopivec



Bijlage 7: Programma Eucharistieviering 25 augustus 2007

Intredelied Tebe pojem

Kyrie Messe Rheinberger

Gloria Messe Rheinberger

Tussenzang Alliluia (slavische ritus)

Offerande Kodosh

Sanctus Messe Rheinberger

Onze Vader Otsje Nasj

Agnus Dei Messe Rheinberger

Communie Gebed (1812)

Slot Ave Maria (Biebl)

Bijlage 8: CD-opname Bavokerk Nuth 31 augustus 2007

Tebe Pojem

Otsje nasj

Reich deine Hand

Maria, Mati Ljubljena

Ave Maria ( Biebl)

Bijlage 9: 50-jarig dirigentenjubileum Pierre Gerits 15 september, Braunsrath.

1. En ego campana J.Gallus

2. Frühlingsglocken R. Schumann

3. Morgendämmerung H. Alfvén

4. Drumba, drumba E. Cossetto

5. Žabe V. Vodopivec

6. Wen ich wirke mot J. Rademakers, arr A. Kropivšek

7. Felicitatie arr. A. Kropivšek

Bijlage 10 Concert 100-jarig jubileum Harmonie St. Caecilia

1. Oh heil sei euch Geweihten W. Mozart

2. Eviva Beviam J. Verdi

3. La Vergine J. Verdi

4. Carmina Burana Orff

Bijlage 11 Limburgse avond 27-10-2007

1. Sjoon schink va Sjang

2. Woeë Sjilvend ligk

3. Stolz op Limburg



Bijlage 12 Uitvaartdienst Thei Gelissen 8-12-2007

Intredelied Tebe Poem

Kyrie Gregoriaans

Tussenzang Kodosh

Offerande Reich deine Hand

Hvalite imja hospodnje

Sanctus Gregoriaans

Onze Vader Otsje Nasj

Agnus Dei Gregoriaans

Communie Ave Maria

Maria Mati Ljubljena

Absute Ecce commodo moritus justus

Slot In Paradisum

Kerkhof Abendfrieden


