
oktuber 2092
nr. EH - 212



Nummer

91
-92,

oktober

2002

4 Uit Eijsdens Verleden

Inhoudsopgave

COIOfOn 05 Van de redactie

Uit Eijsdens Verleden: 06 Oost-Maarland zingt!
Een uitgave van de Stichting
Eijsdens Verleden 06 Het begin

10 Kroniek van het Kerkelijk Zangkoor Sint Joseph Oost-Maarland
12 Ledenlijst 1927
44 Het jubileum
45 Lijsten Van bestuursleden, ieden, organisten en directeuren 1927-2002

Redactie:
René Huijnen
Trees Iacobs
Willy Ieukens
lean-Pierre Píters
Guy Schroen

Gmfische vormgeving:
Judith Geraerts-Huijnen

Druk:
Imprimerie Wagelmans s.a.
B 4600 Visé

ISSN 0920-3915



Nummer

91
-

92,

oktober

2002

5 Uit Eijsdens Verleden

Van de redactie

Proficiat!

In oktober en november 2002 viert het zangkoor van
Oost-Maarland zijn 75-jarig bestaan. Wij feliciteren het
jubilerende koor van harte en brengen daarbij deze UEV
uit waarin de geschiedenis van het koor is vastgelegd.
Zonder anderen die zich hebben ingezet, tekort te willen
doen, danken wij in het bijzonder Ief Hartmann voor
zijn bijdrage. Hij schreef bij het 50-jarig jubileum al een
boekje en heeft nu het archief van het koor weer doorge-
nomen en alle gegevens voor de tekst van deze uitgave
op papier gezet.

De redactie

Jef Hartmann bij het gemeentehuis van Eijsden.
Foto: Guy SchroenI 2002.



Nummer

91
-92,

oktober

2002
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Oost-Maarland zingt !

Het begin

De bewijzen dat Oost-Maarland zang-
talent bezit, gaan terug tot de negen-
tiende eeuw. Het moet enkele jaren
voor 1900 geweest zijn, dat enkele
“vroede vaderen” in ons dorpje de ver-
weerde koppen bij elkaar staken en
tegen elkaar fluisterden: r*Waarom
zouden we hier niet een zangkoor
oprichten?” En omdat men ook toen al
het spreekwoord kende “geen
woorden, maar daden”, werden kort
daarop alle mannelijke ingezetenen
van Oost-Maarland opgeroepen voor
een bijeenkomst in een café, dat geves-
tigd was aan de Putstraat te Oost,
thans huisnummer 29. Dit café werd
omstreeks 1900 geëxploiteerd door
Nicolaas Ianssen en zijn vrouw
Elisabeth Pinckaers.

Het huis rechts op de foto, thans
Putstraat nummer 29, was het
verenigingslokaal van De Vrien-
denkring. Foto: EV861.

Foto rechts: Het echtpaar
Joannes Jacobs en Helena
Spronck, beheerders van café
Putstraat 29 na 1908.

Foto boven: Echtpaar Nicolaas
Janssen en Elisabeth Pinckaers
exploiteerden café Putstraat 29
bij de oprichting van zangvereni-
ging De Vriendenkring.

Onze voorvaderen lieten er die
gedenkwaardige avond geen gras over
groeien. Als os en ezel samen aan de
ploeg trekken, is dit span kennelijk
niet meer in te tomen. Opgericht
wordt het eerste zangkoor van Oost-
Maarland en er wordt meteen begon-
nen met repeteren onder leiding van
de heer Theodoor Meertens uit
Eijsden. Hij wist waar Abraham de
mosterd haalde, want hij was al jaren-
lang lid van de Maastreechter Staar.
Vandaar organiseerde hij ook “de
muziek”, die dan door penvaardige
leden van het koor snel overgeschreven

werd. Van het auteursrecht trokken zij
zich niets aan.

Intussen had men nu wel een dirigent,
bestuur en leden en zelfs wat bladmu-
ziek, maar het gemis van een muziek-
instrument deed zich hoe langer hoe
meer gevoelen. Geen nood, want al lag
toendertijd het begrip “sponsor” nog
niet op ieders lippen, men wist de heer
Leo Duvsens uit Maarland, grootvader
van burgemeester E. Duysens, over te
halen om een gloednieuw harmonium
te schenken.
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Een andere moeilijkheid werd met
evenveel voortvarendheid opgelost.
Omdat men niet alleen veel, maar ook
goed wilde zingen, moest er een eigen
clublokaal komen waarin tweemaal
per week gerepeteerd kon worden.
De eigenaar van het cafe waarin ook
het koor was opgericht, sprong nu in
de bres en stelde de zolder boven het
café ter beschikking. Voorwaarde
daarbij was wel dat, voorafgaand aan
de uitvoeringen, de leden het cafe'
beneden wat zouden stuiten! Zoveel
mensen op zolder -alle uitvoeringen
waren steeds tot de laatste plaats bezet-
kon de vloer niet dragen en omdat de
uitvoerenden niet het risico wilden
lopen, dat ze plotseling voor een halve
of geheel lege zaal stonden te zingen
omdat hun publiek door de vloer naar
beneden was gedonderd. nam het koor
graag die verplichting op zich. Of
forttfs en fortissimos ook afgezwakt
moesten worden vanwege trillende
muren en instortingsgevaar, vermeldt
de geschiedenis niet.

Het verse koor had al vanaf de oprich-
ting een erevoorzitter weten aan te
trekken in de persoon van de hooge-
delgeboren heer graaf Rene' de Geloes
uit Eijsden. Hij was het die in 1901
“zijn” koor uit waardering een won-
dermooí vaandel schonk. Het bevat de
afbeeldingen van de schutspatroons
Sint-Sebastianus van Oost en Sint-
Remigius van Maarland en de naam
van de vereniging: De Vriendenkring.
In deze naam kwam de voortreffelijke
samenwerking tussen bestuur en leden
tot uiting.

Successen voor De Vriendenkring
bleven niet uit. Vergezeld van de
nodige supporters toog het koor in
1905 naar het voor die tijd verre
Gulpen. Vervoermiddel: kar en paard.
Resultaat: De Vriendenkring kwam,
zag en overwon. Met een tweede prijs
op zak werd de terugtocht aanvaard. In
de eerste wagen zat de dirigent, met

Graaf René de Geloes.
Foto: M. de Liedekerke.

Detail van het vaandel.
Foto: Guy Schroen, 2002.

Vaandel
zangvereniging
De Vriendenkring,
1901. Afbeeldingen:
Sint-Sebastianus en Sint-
Remigius, patroonheiligen
van Oost en Maarland.
Beneden twee viervoetige dieren
die een familiewapen met kroon
vasthouden met de tekst “in hoc signo
vinces” (in dit teken zult gij overwinnen).
Bovenin een lier en een hark, bezem,
schop en korenaren.
Foto: Albert Roosenburg, 1977.
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dirigeerstok. Deze stok was in 1901
geschonken door Nicolaas Ianssen.
Daarna volgden 12 wagens, volgeladen
met feestende zangers. In de laatste kar
stond fier het vaandel opgesteld. Bij
het clublokaal werd de kampioenen

op grootse wijze welkom geheten
door de hele bevolking. Heel Oost-

Maarland liep van trots zowat
naast zijn schoenen (c.q.

klompen) en tot diep in de
nacht werd uitbundig feest

gevierd.

Helaas, de kater lag al op
de loer en sloeg de

eerste jaren na dit
succes diepe wonden

in De Vrienden-
kring. Er ontston-

den

Boven: Dirigeerstok van De Vriendenkring.
Foto: Albert Roosenburg, 1977.

Detail: Tekst op dirigeerstok: "Huldeblijk der zang vereniging De Vriendenkring
Oost-Maarland." Foto: Albert Roosenburg, 1977.

strubbelingen en ruzies. De dirigent
besloot weer volwaardig lid van De
Staar te worden maar beloofde de hon-
neurs nog waar te nemen tot er een
opvolger gevonden was. Intussen ver-
lieten diverse leden het koor en zag de
toekomst er bijzonder somber uit.
Totdat men de koe bij de horens vatte
en op 5 augustus 1908 voor de eerste
maal na de oprichtingsvergadering een
nieuwe algemene ledenvergadering
belegde onder het motto: “Us en
aeëzel, herenigt Ul” Slechts drie beslui-
ten van deze vergadering zijn voor het
nageslacht bewaard gebleven:
1 Er wordt een nieuwe dirigent
benoemd;
2 De schenker van het vaandel blijft
erevoorzitter;
3 Het bestuur blijft ongewijzigd, maar
er wordt een penningmeester aange-
trokken die de secretaris bij zijn
schrijfwerk terzijde zal staan.
Deze penningmeester, Laurent Rom-
pelberg, kweet zich de volgende drie
jaren zeer goed van zijn taak, getuige
het Vriendenkringregister, dat bewaard
is gebleven.

Verder lopen onze naspeuringen dood.
Aangenomen moet worden dat na 6
maart 1910 de zangvereniging De
Vriendenkring ontbonden is, want
bewijzen van het tegendeel konden wij
nergens aantreffen. Het mooie vaandel,
negen jaar voordien door graaf De
Geloes geschonken, verhuisde naar
kasteel Eijsden, waar het sindsdien rust
op de lauweren van een roemruchte
negenjarige dienstperiode. De prach-
tige dirigeerstok, met zilveren opschrift
en ivoren punt, heeft zijn laatste rust-
plaats gevonden in een kluis van onze
kerk.
Waar zijn al die zangers uit Oost-
Maarland met hun zangkunst en zan-
gliefde gebleven? Zij bleven zingen en
vonden een nieuw thuis bij de kerkko-
ren van Sint-Martinus en
Sint-Christina in Eijsden, totdat in
1927 ook Oost-Maarland zijn kerk
kreeg. Toen werden alle strubbelingen
vergeten en vergeven en sloot men zich
weer hecht aaneen tot meerdere eer en
glorie van het eigen kerkelijk zangkoor
Sint Ioseph.
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Boven: Uit het kasboek van zangvereniging De Vriendenkring.
Rechts: Ledenlijst van De Vriendenkring.

Voor wat betreft de bestuursvorm van
het zangkoor vermelden wij het vol-
gende. Het bestuur bestaat uit een voor-
zitter, penningmeester en secretaris. In de
tijd van De Vriendenkring kent men in
de persoon van de graaf een erevoorzitter
.In de loop van de tekst ziet men nog vele
erevoorzitters volgen. Vanafhet moment
dat er sprake is van een kerkelijk zang-
koor, wordt de rector en later de pastoor
van de parochie Sint-Ioseph voorzitter
van het kerkelijk zangkoor Sint Joseph.
Dat is ook nu nog zo. Dit laat de functie
van een erevoorzitter onverlet.

Voor wat betreft de dirigent: de kroniek
spreekt van zowel dirigent als directeur.
Men gebruikt deze benamingen door
elkaar. Dat kan voor de lezer verwarring
geven. Navraag leert dat een koor geleid
wordt door een dirigent. In de volks-
mond wordt dit vaak gelijk gesteld aan
directeur: (red. )
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Kroniek van het Kerkelijk
Zangkoor Sint Joseph Oost-
Maarland

Oprichter: Eerwaarde heer rector
Gerard Rosier, voorheen kapelaan te
Noorbeek.

1 926
Woensdag 8 december
Op deze dag wordt voor het eerst in de
kerk gezongen door de kinderen van
de Sint-losephschool onder leiding van
Pierre Wolfs uit Eijsden, die ook het
orgel bespeelt. Men besluit enige
zangers uit Oost-Maarland te werven
voor de zondagse hoogmis. Ook wordt
besloten om elke woensdag een gezon-
gen mis op te laten luisteren door kin-
deren uit Oost-Maarland onder leiding
van eerwaarde mère Ioseph van de
Ursulinen van Eijsden. Voor dat doel
wordt in de toenmalige hulpkerk, de
Sint-Iosephschool van Oost-Maarland,
een offerblok geplaatst.

Zaterdag 25 decem ber
Hoogfeest van Kerstmis. Voor het eerst
wordt het kerstfeest in de hulpkerk
gevierd. Het altaar, door een weldoener
geschonken, is herschapen in een
kerstkribbe. De kerstmis is om half 6
en om 8 uur worden nog drie heilige
missen opgedragen, waarvan in de
laatste door enkele mannen uit Oost-
Maarland gezongen wordt. Ofschoon
er nog geen officieel zangkoor is, zijn
toch reeds verschillende mannelijke
ingezetenen van Oost-Maarland druk
bezig om op iedere vrijdag een heilige
mis ter ere van het heilig hart vocaal
op te luisteren. Deze gezongen heilige
mis is een stichting van een inwoner
uit Breust, die onbekend wil blijven.

1 927
Maandag 17 januari, feest van de
heilige Antonius abt.
Weer wordt een hoogmis opgeluisterd
met zang waarna de wijding plaatsvindt
van brood voor het vee. En aangezien

bijna iedere inwoner van Oost-Maar-
land een koe, rund, varken, schaap, kip
of geit bezit, is dit een belangrijke feest-
dag, die niet gauw over het hoofd gezien
wordt. Er wordt door meerdere mannen
vol overgave gezongen tijdens de heilige
mis en de broodwijding. Dit alles vindt
plaats in de hulpkerk, de school.

Zondag 23 januari
Een liefdadigheidsvoorstelling, die
gegeven wordt door de toneelvereni-
ging De Eendracht uit Eijsden met
medewerking van de harmonie Sainte
Cécile (toen nog Sint-Cecilia, red.),
alsmede de kerkelijke zangkoren uit
Eijsden, werpt vrucht af: een batig
saldo, voor die tijd een vorstelijk
bedrag van f 822,10. (Aldus is vermeld
in de kroniek, die rector G. Rosier
nauwgezet bijhoudt.) Ook wordt
reeds, voordat de Sint-Iosephkerk een
feit is, in de hulpkerk gedurende zeven
woensdagen een gezongen heilige mis
opgedragen. En zonder dat er een
ledenwerfactie hoeft plaats te vinden
om de hoogmissen iedere woensdag
luister bij te zetten met zang, groeit
iedere dag de animo bij de mannen in
Oost-Maarland om te zingen in een
heus kerkkoor.

Meimaand 1927
Iedere zaterdag wordt een mis gecele-
breerd en ,s avonds een gezongen meilof.
Aan zangers geen gebrek. Alles wat
zingend ten gehore wordt gebracht,
staat (pro deo) onder leiding van
Pierre Wolfs.

Dirigent Pierre Wolfs, 1927-1935.

Juni 1927
Iedere vrijdag wordt ook een gezongen
mis opgedragen ter ere van het heilig
hart van Jezus en zaterdags een lof tot
dezelfde intentie.
Zondag 12 juni vindt na de eerste
steenlegging van de Sint-Iosephkerk
een plechtige gezongen hoogmis
plaats, in de namiddag gevolgd door
een plechtig gezongen lof door het in
oprichting zijnde Sint Iosephkoor van
Oost-Maarland.
De hele dag is van festiviteiten vervuld.
De opbrengst tijdens en na de gezongen
optredens bedraagt (volgens de kroniek
van rector Rosier) f 1066,34. In decem-
ber worden de eerste kerkmeesters
benoemd, met als eerste en voornaam-
ste taak het oprichten van een kerkelijk
zangkoor, dat de naam van Sint Ioseph-
koor zou dragen. Deze opdracht komt
van de toenmalige bisschop van Roer-
mond mgr. Laurentius Schrijnen.

27 december
In de hulpkerk wordt voor de tweede
maal het kerstfeest gevierd. In totaal
zijn er negen heilige missen, waarvan
de laatste, als sluitstuk, een gezongen
heilige mis. Om 15.00 uur is er een
gezongen plechtig lof.

1 928
Zondag 12 februari
Vandaag vindt de plechtige inzegening
plaats van de Sint-Iosephkerk door de
zeereerwaarde heer rector G. Rosier van
Oost-Maarland. Het officiële, kersverse
Sint Iosephkoor voert, onder directie
van Pierre Wolfs en met orgelbegelei-
ding op harmonium van de heer
I. Houbiers, ook uit Eijsden, een meer-
stemmige mis van kardinaal Perosie uit
en in de namiddag een lof met meer-
stemmige liederen. De collecte onder
beide diensten brengt f 240,-- bijeen.
Deze zelfde mis wordt ook gezongen op
zondag 8 april, een mis met drie heren
op het hoogfeest van Pasen, en nog-
maals op de feestdag van Sint-Joseph
(19 maart) en met Pinksteren.



Rector G. Rosier, eerste voorzitter van het
kerkkoor.

N

1 juli
Voor het eerst trekt de sacrarnentspro-
cessie door Oost-Maarland. Er zijn dan
reeds een paar rustaltaren, waar de
zegen wordt gegeven en waar het koor
de Tantum Ergo,s zingt. Het dient
vermeld te worden, dat deze eerste
grote processie al na de vroegmis ver-
trekt en eerst Maarland aandoet,
waarna de gezongen hoogmis Volgt in
de nieuwe Sint-Iosephkerk, om vervol-
gens haar weg te vervolgen door Oost,
richting Kasteellaan, waar bij kasteel
Oost, door jonkheer dr. E. van Nispen
tot Sevenaer privé een rustaltaar
gebouwd is. Men vraagt zich wel eens
af hoe beide harmonieën de smalle

Rustaltaar kasteel Oost. Foto: Jhr. E. van Nispen tot Sevenaar, 1927.

privéweg tussen Kasteellaan en kasteel
Oost konden passeren. Ook hier wordt
een Tantum Ergo gezongen. De pro-
cessíe nadert om 13.30 uur haar einde
bij de kerk. De gezongen hoogmis
meegeteld zijn er zes uren verstreken.
Ter afsluiting wordt in de kerk het Te
Deum gezongen. Het is eigenlijk teveel
van het goede, daarom wordt besloten
om in het vervolg de processie in een
keer door beide dorpen te laten
trekken en na afloop hiervan de
hoogmis te doen plaats vinden.
Om 17.30 uur van deze gedenkwaardige
dag, krijgt Oost-Maarland nog bezoek
van mgr. L. Schrijnen, bisschop van
Roermond. Hij wordt door alle vereni-
gingen, inclusief de beide harmonieën
van Eijsden, aan de ingang van het dorp
Oost aan de Vuilstraat afgehaald.
Ondanks dat beide harmonieën 's
morgens reeds een urenlange tocht vol-
bracht hebben, rekenen zij het tot hun
eer ook nu weer een bisschop met
muziek te ontvangen en te begeleiden
naar de kerk, waar het koor tijdens een
pontificaal lof de gezangen op een voor-
treffelijke manier ten gehore brengt.

Voordat deze eerste processie uittrekt,
wordt de weledelgeboren heer jonk-
heer dr. E. van Nispen tot Sevenaer
door het kerkbestuur, met goedvinden
van de voorzitter G. Rosier, tot ere-
voorzitter van het kerkelijk zangkoor
benoemd.

Jonkheer dr. E. van Nispen tot Sevenaer,
erevoorzitter tot zijn overlijden in 1957.
Foto: 1928.
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Zangkoor Sint Joseph bij het eerste optre-
den. Foto: Jhr. E. van Nispen tot Sevenaar,
1927.

Ledenlijst 1927 2 juli, eerste bronkmaandag in Oost-
Maarland.

Bij de oprichting van het kerkelijk zangkoor Sint Joseph Oost-Maarland Doordat de sacramentsprocessie op 1
op 5- 12-1927 treden de volgende mannelijke inwoners van Oost-Maarland juli plaatsvindt, zal de consecratie van
als lid toe. de nieuwe kerk verschuiven naar 2 juli.

Tijdens deze plechtigheid zingt het koor
1 Huls, Jacobus Catharinastraat 2 Oost de meerstemmige mis van Jos Vrancken.
2 Huls, Jacques Catharinastraat 2 Oost
3 Huls, Hubertus (vader) Catharinastraat 2 p Oost Zondag 9 september
4 Huls, Pie Catharinastraat 2 Oost De meerstemmige hoogrnis wordt
5 Janssen, Pierre (vader) Bergerstraat Maarland gezongen voor de overleden Gerardus
6 Janssen, Pierre (zoon) Bergerstraat Maarland Houten, die vijf jaar geleden het (thans
7 Janssen, Joseph Bergerstraat Maarland nog in gebruik zijnde) vaandel aan de
8 Wolfs, Marinus Putstraat 32 Oost Ionkheid van Maarland geschonken
9 Wolfs, Jan (zoon) Putstraat 32 Oost heeft.
10 Dupuis, Willem Putstraat 32 Oost
11 Tossings, Jules Hoogstraat 32 Maarland
12 Janssen, Mathieu Bergerstraat Maarland
13 Janssen, Antoon _ Putstraat 16 Oost
14 Janssen, Pie Putstraat 16 Oost
15 Janssen, Antoon Putstraat 18 Oost
16 Janssen, Antoon Putstraat 25 Oost
17 Soudant, . Hoogstraat Maarland
18 Meys, Michel ` Bergerstraat Maarland
19 Piters, Jan

I
Dorpstraat Oost

20 Pinkaers, Baltus Putstraat Oost
21 Lebon, Pierre Vuilstraat Oost
22 Pinckaers, Chretien Catharinastraat Oost
23 Rousch, Arnold Oosterweg Oost
24 Huynen, Michael Putstraat Oost
25 Huynen, Joseph Putstraat Oost
26 Spits, Caspar De Paar (Parrestraat) Oost
27 Janssen, Jules Putstraat 25 Oost

In de loop van het oprichtingsjaar treden als actief lid nog toe:

1 Rouschop, Hub Dorpstraat Oost
2 Tossings, Alphons Hoogstraat 23 Maarland
3 Thijssens, Gerard Bergerstraat Maarland
4 Ritzen, Frans Bergerstraat Maarland
5 Bormans, Jan Parrestraat Oost
6 Vrancken, Andries Catharinastraat Oost Missiekruis uit 19m
7 Wolfs, Winandus Overweg (spoor) Oost-Maarland Foto; Guy schroen, 2002,
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Teksten op de rugzijde van het missiekruis.
Foto: Guy Schroen, 2002.

30 september
Een drukke dag voor het koor. Het
grote missiekruis (dat nog altijd tussen
het koorgedeelte en de zitplaatsen in
de kerk aan het plafond bevestigd is)
wordt om 15.00 uur vanuit Maarland
in processie, in stromende regen, met
begeleiding en zang naar de kerk ver-
voerd, waar een lof de plechtigheid
besluit. Op dit kruis, gemaakt door de
firma Pirotte en Fils, Rue des Vennis te
Luik, is aan de achterkant het volgend
opschrift aangebracht: Opgericht op
zondag 30 september 1928 ter herin-
nering aan de eerste heilige missie van
24 maart tot 3 april 1928, geschonken
door I. Goossens-Huynen en kinderen
te Maarland.

Heilige missie. Op de vraag aan pastoor
Stat-mans wat precies een heilige missie
is, antwoordt hij kort en krachtig: een
parochieretraite. lefHartmann licht toe:
veelal waren het de paters Redemptoris-
ten die speciaal hiervoor naar Oost-
Maarland kwamen. Zij hielden dagelijks
twee à drie heilige missen, zowel 's
morgens als Js avonds'. Voor de school-
gaande jeugd was er in de namiddag lof
Dit alles ging vergezeld van veel bidden.
Letterlijk vertaald betekent heilige
missie: gezonden om godsdienstig leven
te preken en collecteren om de parochie-
kas te speklcen. (red. )

17 oktober
Vandaag wordt voor het eerst een
souper aangeboden aan bestuur en
leden van het koor voor hun geweldige
inzet in de achterliggende jaren.
Het financieel verslag over het eerste
verenigingsjaar is als volgt:
Inkomsten f 148,30 en uitgaven
f 113,58 wat resulteert in een batig
saldo van f 34,72. De inkomsten bedra-
gen uitsluitend bijdragen van de leden,
te weten 10 cent per week. De uitgaven
zijn hoofdzakelijk voor aanschaf van
muziek en voor een traktatie na uitvoe-
ringen. Ook moet nog opgemerkt
worden, dat in het reglement bepaald
is, dat 4 cent per man per week moet
worden afgedragen aan de kerk, als
compensatie voor het plaatsengeld op
het oksaal. Rector Rosier heeft de
koorkas hiervan gedispenseerd, blijkt
omdat de tijd financieel zeer slecht is
en hij zich tevreden stelt met een
oksaalcollecte onder de hoogmis.

In 1928 treden zes leden uit. Het koor
telt dan nog negentien leden.

1929
Missen
Tijdens het hoogfeest van Pasen wordt,
ondanks het feit dat slechts negentien
leden actief zijn, een vierstemmige mis
van Philip Loots, de Missa Festiva, met
veel succes ten gehore gebracht. De
orgelpartij wordt gespeeld door de
heer Reinaarts uit Maastricht. Deze
mis wordt onder andere op zondag
7 juli, voordat om 9 uur de bronkpro-
cessie begint, nog een keer gezongen.
De meerstemmige mis van Perosi
wordt uitgevoerd met Allerheiligen, op
de laatste zondag van het kerkelijk jaar
en, bij wijze van uitzondering, op
8 december bij gelegenheid van de
75e verjaardag van de dogmaverklaring
van Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-
Ontvangen. Met Kerstmis wordt weer
de meerstemmige mis van Philip Loots
gezongen, evenals de vierstemmige
kerstcantate Adeste Fidelis van

Dobbelstein. Het geheel staat dit jaar
onder leiding van dirigent Pierre Wolfs
uit Eijsden.

Contributie
Per 1 november wordt de contributie
bepaald op 25 cent per maand per lid.

1 930
Bestuursvergadering
Tijdens een bestuursvergadering naar
aanleiding van het vele verzuim bij
repetities en het in en uittreden van
leden, heeft de voorzitter besloten
voortaan streng de hand te houden
aan de controles. Besloten wordt
verder, dat wanneer iemand naar het
oordeel van de voorzitter te veel ver-
zuimd heeft, hij, voordat hij als lid
wordt bedankt, eerst een waarschu-
wing zal krijgen. Niemand mag voor-
taan lid van het koor worden zonder
voorafgaande en uitdrukkelijke goed-
keuring van de voorzitter. Ook wordt
een vermindering van contributie
toegestaan voor meerdere personen
uit één gezin te weten een persoon
30 cent, voor twee personen 50 cent,
voor drie personen 60 cent, voor
iedere persoon meer: 20 cent.

Missen
Elf nieuwe leden treden toe terwijl een
lid ontslag neemt. Door deze positieve
ontwikkeling wordt direct in het
nieuwe jaar 1931 begonnen met de
nieuwe vierstemmige Missa Sanctae
Fredericae van Gruber, die reeds op
eerste Paasdag succesvol wordt uitge-
voerd, evenals op 19 maart, dag van de
patroonheilige van het zangkoor en
kerk, Sint-Joseph, met Pinksteren, op
de laatste zondag van het kerkelijk jaar
en met Kerstmis. De driestemmige mis
van Perosi wordt gezongen tijdens de
kindercommunie, Onze-Lieve-Vrouw-
ten-Hemelopneming, op processiezon-
dag; met Allerheiligen de Missa In
nomine Iesu van Ioseph Vrancken. In
samenwerking met het Sint-Christina-
koor uit Eijsden en het Sint-Martinus-
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koor uit Breust zingt het koor een
meerstemmig lof bij gelegenheid van
de klokkenwijding.

Allerlei
Het jaarlijkse souper wordt dit jaar op
27' november gehouden bij de heer
C-erfontaine. Bij het 50-jarig bestaans-
feest van harmonie Sainte Cecile wordt
door het bestuur een boeket bloemen
aangeboden en een lang-zullen-ze-leven
gezongen.
Het financieel verslag over dit jaar geeft
een batig saldo aan van f 1,80 terwijl er
nog enkele rekeningen voldaan moeten
worden. Daarom heeft het bestuur
overwogen zo mogelijk tot een kleine
contributieverhoging over te gaan.

1932
Neomíst
Op 27 maart van dit jaar, met Pasen,
draagt de eerwaarde heer Ieng Janssen
uit Maarland zijn eerste plechtige
heilige mis op. Onder leiding van de
heer Pierre Wolfs voert het jonge koor

De eenivaarde heer Zjeng Janssen bij zijn
eerste heilige mis in de Sint-Josephkerk Oost-
Maarland op 1e Paasdag 27 maart 1932.

Neomist Zjeng Janssen met familie voor ouderlijk huis Sint-Jozefstraat 75.

de vierstemmige mis van Ian Nieland 1933
uit, wat zeker getuigt van aanpakken 10 september
van de jeugdige dirigent en de zangers. De eerwaarde heer rector Rosier wordt
Ook de feestcantate na de heilige mis is geïnstalleerd als pastoor van de
een waar succes. <s Avonds brengt het parochie Oost-Maarland. Tijdens een
koor de neomist nog een vocale hulde plechtig lof zingt koor meerstemmig
bij zijn ouderlijke woning in Maarland. met als sluitstuk de feestcantate

Zjeng Janssen met naaste familie op de binnenplaats van zijn ouderlijke woning aan de
Sint-Jozefstraat 75, Pasen 1932. V.|.n.r.: Pierre, Marieke, Hubert, Jef, Toine, zittend
Johanna Janssen-Spauwen, Zjeng, Pierre Janssen.



Nummer

91
-

92,

oktober

2002

15 Uit Eijsdens Verleden

Domine salvum fac pastorem
nostrum. Bij het uitgaan wordt de
nieuwe pastoor toegesproken door de
secretaris van het zangkoor, de heer
Pierre Janssen. Vanaf nu heeft het koor
dus geen rector meer als voorzitter,
maar een pastoor. Namens het koor
wordt de nieuwe voorzitter een fraai
epístel- en evangelieboek aangeboden.
Op 14 september wordt het koor ten
huize van de nieuwe pastoor onthaald.
Het wordt een zeer genoeglijke avond.

15 oktober
Parochiële communiedag en
26 november laatste zondag van het
kerkjaar, wordt de driestemmige mis
In Honorem Sanctae Mathildae van
Cupers uitgevoerd. Met succes!
In de loop van dit jaar komt het koor
weer op sterkte en het vocaal gehalte
van het koor gaat steeds crescendo.

1934
Het voor deze gelegenheid ingestu-
deerde meerstemmige Beati Mortui
van Mendelsohn wordt uitgevoerd bij
de inwijding van ons nieuwe kerkhof,
op 5 januari 1934.
Met Pasen en Allerheiligen wordt de
vierstemmige mis In nomine Iesu van
Vrancken gezongen.
In december vertrekt jonkheer dr.
E. van Nispen tot Sevenaer naar
's-Gravenhage. Hij treedt af als ere-
voorzitter.

1935
jaarvergadering
Tijdens de algemene jaarvergadering
op 15 januari in het schoolgebouw
te Oost-Maarland wordt Chretien
Pinckaers officieel aangesteld als
tweede dirigent, hetgeen hij al sinds
1931 officieus was. De heren Chretien
Pinckaers en Alphons Schillings
worden aangewezen om de leiding op
zich te nemen van het te organiseren
concert ten behoeve van het orgel-
fonds.

Kruis op kerkhof achter Sint-Josephkerk,
Oost-Maarland. Foto: Guy Schroen, 2002.

8juli
Mgr. Lemmens, bissschop van
Roermond, is in Oost-Maarland te gast
bij gelegenheid van de inzegening van
het nieuwe kruis op het kerkhof. Het
koor zingt: Ecce quo modo.

19 september
Een droeve mare bereikt het koor: het
sterven van zijn geliefde en beminde
dirigent Pierre Wolfs. Te Roermond,
waar hij herstelling zocht van zijn
ziekte, overviel hem plotseling de dood.
Een zware slag voor onze parochie en
ons zangkoor, maar nog zwaarder voor
zijn nabestaanden. De 23ste september
daaropvolgend vindt de uitvaartdienst
plaats. De gregoriaanse, gezongen
requiemmis wordt door het koor en
het kerkelijk zangkoor van Eijsden ten
uitvoer gebracht. Pierre Wolfs was ook

Inzegening van het nieuwe kruis op het
kerkhof van Oost-Maarland, 1935.
Foto: EV3910.
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dirigent van het Sint-Christinakoor te
Eijsden. Voorzanger tijdens de
requiemrnis is de 10-jarige Lambert
Alberts uit Maarland, die van Pierre
Wolfs zijn opleiding heeft genoten. Het
moet vermeld worden dat Pierre Wolfs
gedurende acht jaren zijn beste muzi-
kale kwaliteiten pro deo voor het koor
heeft gegeven, in voor en tegenspoed.
De hele parochiegemeenschap Oost-

Maarland zal hem blijven waarderen.
Hij was een unicum. Het was de
medeoprichter van het koor en uit
ongeschoolde krachten heeft hij in de
loop der jaren een zangkoor weten
samen te stellen, dat met ere genoemd
mag worden. Geen moeite was hem
teveel de kerkelijke plechtigheden op te
luisteren. Hij stierf te Roermond ten
huize van zijn heerbroer.

kiuumniflflm.

9.30-10410

WORGEJVC01\CEET organist.

l. Horgangc bed.. '
2. Ave Maria. ............ F. tubert

William Primruae, alt-viool. en
, S. Goossen u, harp.

3. Sträkkwutet- in C. op. 33 No. FI.
J. Haydn

I. Allegro mofiorato.
b. Scherzando (Alina-mun).
c. Adagio. d. Finale-Rondo. r
Het RmhSm'jkkwam (Rath, àntsl.
Mninlr en Schein.) *

íüramotoon)

.10.004-1 1.15

PLECHTiCE HOOGMIS
_ VUl'l' DE PARDCHIEKERK \MN DEN
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GELEGENHEID \"ÂN HET lil-JARIG

j WAAN \MN DE PARBCHIE. EN HET' muunr :Maxima „sit Jozer"
i De H. \lia :al worden opgedragen door
Mïelßerw.Heer J. Jumpen, zoon van
de ehie, niet assistentie van Pastoor

'1 G. ier, als diairen. Peter Joskin 0.19.
ë al! sub- diaken rm Pastoor H Hamer! al!

Pleebper-aasistem
Pastoor-G. Rosier. atiehter der mchio

en oprieiiter van heb kool', I-ßl feest-
predieatie houden.

Dinther 'koor Inlo..l\'. den directeur Eg.
Brouwers worden uitgevoerd „Mimi in
honorem Angeiomm” van Jun Nielend.

Ettema? en in!! naar.

Zondag-728 November

Het kefleiyi: anngkoor ,.St. Jozef".
Paul-'nor G. Banier oprichter). 2.
Brouwers fdírudeur. E;

llhrl. Innßnrnrmm
m de MJ.

I2.i5-I3.45 V o u r A l. í ë
(Japan-Achter-Indii

vh P.H.I. op 18.!! m.
10.20-20.30 Voor Afrika

vla LU. op 31.2! na.
0-20-1311 ('l-nnehtal Voer
Hidden- en Zuid-

.å merika
\h P.C.J. op 31.2! u.

Elle wor hijzendcrhcdcn biz. 4]

terwiji de wisselende gezangen van
de lite kndng van de Advent wor-
den gezongen

Organilt:ï.Eupe1-l.
Na de H. Mil aal worden ezongln

Tnntum Ergo van Clemens BM.
Ave Maris. van Fr. Witt..

nee. y. row.,

n.i

KRO-gids van zondag 28 november 1937 met aankondiging van de radiouitzendíng van
de plechtige hoogmis ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de parochie en het
kerkelijk zangkoor Sint Joseph.

1935
19 januari
De hoogmis wordt opgedragen voor
de overleden dirigent Pierre Wolfs.

15 maart
De heer Egidius Brouwers uit Cadier
en Keer aanvaardt het dirigentschap.
Vier maal wordt op kerkelijke hoogtij-
dagen onder leiding van de nieuwe
dirigent een meerstemmige mis ten
uitvoer gebracht. E. Brouwers neemt
ook de taak van organist voor zijn
rekening.

1 937
JIJ-jarig bestaan
Medio mei komt men met de K.R.O.
overeen om ter gelegenheid van het
10-jarig bestaansfeest van het koor de
misuitzending te verzorgen op kosten
van de Katholieke Radio Omroep.
Voor deze belangrijke radio-uitzending
wordt de driesternmige mis van Ian
Nieland gekozen, de Missa in honorem
Angelorum en engageert men de heer
I. Kuipers als organist. Na vele repetities
breekt de voor het koor en de hele
parochiegemeenschap Oost-Maarland
zo belangrijke, grote dag aan,
28 november. Het programma wordt
op zeer verdienstelijke wijze uitgevoerd
onder de algemene leiding van dirigent
E. Brouwers, met als organist I. Kuipers.

Pastoor
Op 16 september wordt onze eer-
waarde voorzitter benoemd tot pastoor
te Rothem. Hij ontvang het hele koor
op 7' oktober bij hem thuis, waarna
men nogmaals een goede uitvoering
ten gehore brengt in de kerk van
Rothem met de mis die op eerdere
hoogtijdagen van het afgelopen jaar
meermalen was uitgevoerd, namelijk
de mis In nomine Jesu van I. Vrancken.
De rest van de dag en avond wordt in
gezellig samenzijn doorgebracht. Ieder
koorlid krijgt als herinnering een
omlijste groepsfoto van het koor. Het
afscheid van zijn koor valt pastoor



Nummer

91
-92,

oktober

2002

17 Uit Eijsdens Verleden

in.i.›

Rosier zwaar. Als opvolger van hem
wordt benoemd de zeereerwaarde heer
Mathieu Hamers, die als pastoor geïn-
stalleerd wordt op 14 november. Ter
gelegenheid van het lO-jarig bestaan
wordt het koor op 7 december door
het kerkbestuur een souper aangebo-
den in de zaal Rutten-Vliegen te Oost,
waarbij ook aanwezig is de oud-
pastoor en voorzitter G. Rosier.

Contributie
Vanaf december heeft het koor de
beschikking over de opbrengst van de
collecte van op het oksaal. Deze gelden
mogen uitsluitend gebruikt worden ten
dienste van de opluistering van de ker-
kelijke plechtigheden. Tegelijkertijd
wordt wegens de slechte economische
toestand geen contributie meer geheven.

1 938
Rothem
Van pastoor Rosier wordt een uitnodi-
ging ontvangen om in zijn nieuwe
parochie te Rothem de Missa in
Honorem Angelorum van I. Nieland te
komen zingen. Hieraan wordt voldaan
op 16 januari. Ook zingt men het vier-
stemmige Tantum Ergo van Clemens
S.M. en een meerstemmig kerstlied van
I. Löser. De begeleiding is toevertrouwd
aan de heer I. Kuipers, organist.

'4-1_ eåïšs. = '

iii-jarig jubileum kerkelijk zangkoor, 1937.

Het geheel staat onder leiding van E.
Brouwers. Na de heilige mis wordt het
koor door pastoor Rosier een smake-
lijke koffietafel aangeboden in de
school van Rothem.

Waardering
Op 5 juli wordt het koor door onze
nieuwe pastoor-voorzitter thuis getrak-
teerd op bier en sigaren als waardering
voor het opluisteren van de heilige
sacramentsprocessie. Organist
I. Kuipers bespeelt dit jaar het harmo-
nium met Pasen, Pinksteren en Kerst-
mis. Een nieuwe driestemmige mis van
I. Vrancken, Missa in honorem Sanctae
Catharinae, wordt uitgevoerd op deze
drie hoogtijdagen. Verder worden in dit
jaar nog uitgevoerd: de mis van Gruber
en Cuipers op 19 maart, Processiezon-
dag en Allerheiligen.

1 939-1 940
Geen kroniek
Tijdens deze jaren worden er geen kro-
nieken geschreven in verband met de
crisis in de economie en vooral de oor-
logsdreigingen. In december 1939 is de
heer E. Brouwers, tot dan toe als koster-
organist verbonden aan onze kerk en
aan ons zangkoor, aangesteld en
benoemd te Rothem. Zijn plaats in
Oost-Maarland wordt ingenomen door

de heer Leo Ioskin uit Rijckholt. Hij
vervult zijn taak als koster en organist-
dirigent uitstekend, tot januari 1941.
Hij wordt weer opgevolgd door
Mathieu Wolfs en zijn zoon jean Wolfs
uit Breust; vader Mathieu als dirigent
en zijn 14-jarige zoon Iean als organist.
lean bespeelt het harmonium. Een echt
kerkorgel kan men zich nog niet ver-
oorloven. Dit harmonium wordt aan-
gedreven door een inwendige
blaasbalk, die van buiten het instru-
ment bediend wordt door een handvat
dat als een fietspomp op en neer wordt
bewogen door de grotere jongens van
de lagere school. Het is een eervolle
taak als men dit mag doen. Ief Alberts
is hiervoor uitverkoren en als hij ver-
hinderd is, staand velen op de lijst om
zijn plaats in te nemen!

1 941
12 januari
De 14-jarige nieuwe organist, Iean
Wolfs, bespeelt voor het eerst het har-
monium en de nieuwe dirigent,
Mathieu Wolfs, dirigeert het koor
tijdens de hoogmis. Deze eerste uitvoe-
ring onder leiding van vader en zoon
Wolfs uit Breust is zeer goed en iedereen
is onder de indruk. Het koor kan weer
verder dankzij deze nieuwe aanwinst.
Doordat de nieuwe dirigent dezelfde
opdracht vervult in de Sint-Martinus-
kerk van Breust en er op het hoogfeest
van Pasen geen vervanger gevonden
wordt voor het Sint-Martinuskoor, kan
de meerstemmige mis van I. Vrancken
op paasdag 13 april niet uitgevoerd
worden. Ter compensatie wordt de
nieuwe driestemmige Missa Decima
van dezelfde componist uitgevoerd op
de derde zondag na Pasen.

4 mei
Solemniteit van de heilige Ioseph, en
het hoogfeest van Pinksteren. Onder
directie van Pierre janssen, onderdiri-
gent, wordt op de tweede pinksterdag
de Missa in honorem sanctae Mathil-
dae uitgevoerd. Deze meerstemmige



Nummer

91
-

92,

oktober

2002

18 Uit Eijsdens Verleden

Sint-Martinuskerk, Breust. Foto: EV21.

Pierre Janssen, onderdirigent 1936-1967,
kroniekschrijver 1935-1960l vice-voorzit-
ter 1937-1940r secretaris 1940-1959 en
nog maais vice-voorzitter 1959-1967.

mis wordt ook gezongen op 15 augus-
tus, Hemelvaart, met Allerheiligen en
met Kerstmis, onder leiding van
Mathieu Wolfs.

Huwelijk
Bij het huwelijk van Pierre Janssen met
mej. Iulie Jacobs verrast het koor het
jonge paar door de mis van hun huwe-
lijksinzegening meerstemmig op te
luisteren en het jonge paar een passend
geschenk aan te bieden in de vorm van
een Mariabeeld.

19 september
De voorzitter van het kerkelijk zang-
koor, pastoor M. Hamers, wordt
benoemd tot pastoor te Klimmen en
in Oost-Maarland komt pastoor
G. Mulders. Hij was kapelaan op Sint-
Pieter. Hij wordt volgens de statuten
de derde voorzitter van het Sint
Josephkoor.

1942-1943
In mineur
Tijdens deze twee jaren verkeert het
koor in mineurstemming in verband
met de Tweede Wereldoorlog. Er
worden bijna geen repetities gehou-
den. De bronkprocessie trekt niet uit
in 1943 met als gevolg: geen rustalta-
ren en geen Tantum Ergois. Alleen
binnen de kerkmuren wordt nog
gezongen. Op de hoogtijdagen kan
men nog luisteren naar meerstemmige
uitvoeringen, die door enkele vooraf-
gaande repetities nog enigszins redelijk
ten gehore gebracht worden. Een uit-
zondering kan men nog maken met
Kerstmis tijdens de nachtmis. De
ramen van de kerk zijn zorgvuldig ver-
duisterd met zwart papier, zodat er
geen licht naar buiten kan stralen.
Vele koorleden zijn verplicht in Duits-
land tewerkgesteld en zijn zodoende
verhinderd aan repetities deel te
nemen. Ook de vele persoonlijke
noden beginnen zwaar te drukken op
het kerkkoor en zijn leden. Allen
hopen dan ook op een spoedig einde
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van de oorlog. Ondanks alle ellende, of
misschien dankzij die donkere dagen
in 1943 toen er praktisch geen vertier
meer was, krijgt het koor bij een
ledenwerfactie 16 nieuwe leden! Dit
wordt mede veroorzaakt doordat beide
harmonieën van Eijsden door de
bezetter het stilzwijgen is opgelegd,
omdat zij niet tot de cultuurkamer zijn
toegetreden. Deze cultuurkamer is een
overkoepelend orgaan, door de bezet-
ter, Duitsland in dit geval, in het leven
geroepen om erop toe te zien dat alles
wat met muziek of zang te maken
heeft buiten de kerkelijke muren,
voldoet aan de eisen van die bezetter.
Eind 1943 telt het koor 39 mannelijke
leden, die evenwel door voornoemde
omstandigheden tot weinig méér te
zingen in staat zijn dan de zondagse
hoogmis. Het wachten is op betere
tijden. Wegens het vertrek van dirigent
Mathieu Wolfs wordt per l oktober
1943 de heer Pierre Castermans uit
Wolder-Maastricht benoemd. Onder
zijn leiding worden, ondanks luchtge-
vaar, oorlog en bezetting, de repetities
om de twee weken stilaan ter hand
genomen en zo kan het gebeuren dat
rnet Pasen 1944, met Pinksteren en op
Maria-ten-hemelopneming weer als
vanouds meerstemmige missen worden
uitgevoerd. Op 13 september 1944
wordt Oost-Maarland bevrijd door het
9e Amerikaanse leger. Direct wordt de
draad weer opgepakt. Op 17 september
1944 draagt een Amerikaans legeraal-
moezenier voor enkele tientallen solda-
ten een heilige mis op in de kerk en
vele koorleden luisteren deze dienst op
met gregoriaanse gezangen. De samen-

Dirigent Mathieu Wolfs, 1941-1943.

steller van dit schrijven, zelf lid van het
koor, mag als misdienaar fungeren.
Maar, ondanks dat zuidelijk Zuid-
Limburg bevrijd is, krijgt het koor toch
nog een domper te verwerken, want
wegens nog steeds aanwezig luchtge-
vaar en terugkerende oorlogsdreiging
wordt op 20 september 1944 een
avondklok ingesteld en kunnen er geen
repetities gehouden worden. Dit zal pas
ten goede veranderen in het achttiende
verenigingsjaar, 1945.

1 945
Herstel
Het ledenaantal groeit van 32 naar 38.
In de loop van het vroege voorjaar
wordt de avondklok opgeheven. Er kan
naar hartelust gerepeteerd worden, wat
resulteert in twaalf meerstemmige
heilige missen tijdens het eerste volle-
dige “bevrijdingsjaar”. De gezongen
meerstemmige missen zijn composities
van Gruber, Loots, Nieland en Vrancken.
De sacramentsprocessie trekt weer als
vanouds door Oost-Maarland. Er
worden weer Tantum Ergo's en Te
Deums gezongen. Het muzikale en
vocale gehalte van het koor gaat steeds
vooruit dankzij de bezielende leiding en
de goede geest onder de zangers. Alle
repetities en uitvoeringen staan het hele
jaar onder leiding van Pierre Caster-
mans. Op 1 november neemt organist
lean Wolfs ontslag. Hij wordt opgevolgd
door Herman van der Mullen.

1945
Januari
Het koor telt 39 leden. Er wordt een
orgelfonds in het leven geroepen. Het
harmonium is na bijna 20 jaren actieve
dienst, puffend aan zijn einde. Men zal
een toneelavond organiseren ten
behoeve van het orgelfonds. Onder
leiding van lacq. Hulst uit Maarland
wordt gekozen voor het toneel: Den
Vaderland Getrouwe. Drie maal per
week zijn er drie uur durende repetities
in zalen van cafés in Oost-Maarland.

31 maart
De zangers, die als acteurs mee repete-
ren, zijn enthousiast en mankeren op
geen enkele repetitie, zodat reeds op
31 maart een concert annex toneel-
uitvoering plaatsvindt in de toenmalige
zaal Cerfontaine, thans De Oude
Hoeve. Voor de pauze speelt men nog
twee kleine kluchten, die ieder een half
uur in beslag nemen. 's Middags wordt
er voor de jeugd van Oost-Maarland
een matinee gegeven. Bij beide uitvoe-
ringen is zaal Cerfontaine tot de nok
gevuld. Het wordt een financieel succes.

Missen
Met grote voldoening kan men terugzien
op de meerstemmige uitvoeringen door
het jaar. Vooral de vierstemmíge Missa
in Honorem Reginae Pacis van Willem
van Kalmthout is een prestatie. Op
31 december telt het koor 41 actieve
leden.

1 947
Het koor zet het jaar goed in en zingt
de Missa in Nomine Iesu van
I. Vrancken, bij gelegenheid van het
40-jarig jubileum van Martinus Wolfs
als kerkzanger.

9 en 1 0 februari
Het koor organiseert nog twee avonden
van zang en toneel ten behoeve van het
orgelfonds. Naast twee kluchten wordt
door de leden van het koor een tragedie
in bezettingstijd gespeeld, weer getiteld
Den Vaderland Getrouwe, van
Willenborg, een spel in drie bedrijven.
Netto opbrengst f 373,24.

Beloken Pasen
Onze eerwaarde heer pastoor en voor-
zitter van het koor, G. Mulders, viert
vandaag zijn zilveren priesterfeest. Het
koor luistert de plechtige heilige mis
van dankzeggíng op met de vierstem-
mige mis Assumpta Est van Haller en
een feestcantate. De jubilaris biedt een
gezellige avond aan. Met Pinksteren
wordt deze mis van Haller weer met
succes uitgevoerd.
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Dirigent
Door overdrukke omstandigheden
neemt dirigent P. Castermans ontslag.
Met dankbaarheid voor het vele goede
dat hij voor het koor gedaan heeft,
nemen wij afscheid van deze eminente
dirigent. Hij wordt op 14 oktober
opgevolgd door de heer H. Theelen,
die ons tijdelijk uit de nood wil helpen
en reeds op 1 november de mis In
Nomine Iesu van I. Vrancken dirigeert.

Dirigent Pierre Castermans, 1943-1947.

Orgel
Twee dagen nadien, op 3 november,
arriveert op het oksaal een voor velen
onbekende meneer, met papier,
potlood en meter. Bij navraag blijkt
het de heer Peerboom uit Maastricht
te zijn die als orgelbouwer de eerste
meting doet voor een orgel. Het koor
zingt inmiddels door en viert op
23 november Sint-Cecilia. In verband
met het aanschaffen van een nieuw
orgel wordt er geen Sint-Céciliafeest
gevierd.
Ter afsluiting van het 20 jarig bestaan
van zangkoor Sint Joseph Oost-Maar-
land wordt op 29 december een
geslaagde filmavond gehouden in zaal
Cerfontaine te Oost ten behoeve van
het orgelfonds. De opbrengst bedraagt
netto f 258,50.

1 948
Orgel
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op de
pastorie bij pastoor Mulders, mag het
bestuur van het koor van het kerkbe-
stuur de uiterst plezierige mededeling
ontvangen dat zij na veel overleg uit-
eindelijk hebben kunnen besluiten tot

de aankoop van een heus kerkorgel. De
kosten hiervan bedragen f 12.000,- .

4 februari
Na ruim 41 jaren zijn mooie stem in
dienst van de kerkzang te hebben
gesteld, overlijdt Martinus Wolfs. Een
zangersvriend in de ruimste zin des
woords gaat van ons heen. Zijn zan-
gersvrienden begeleiden hem naar de
kerk en het kerkhof, waar zij ten
afscheid het vierstemmige Beati
Mortui zingen.

28 maart
Bij het hoogfeest van Pasen zingt het
koor tijdens de hoogmis de illustere,
maar moeilijke Missa Reginae pacis
van Willem van Kalmthout, onder
leiding van dirigent H. Theelen met
begeleiding aan het hamomium door
H. van der Mullen. Dit zal de laatste
harmoniumbegeleiding zijn in de kerk.
Het nieuwe orgel wordt, nog niet offi-
cieel in gebruik, officieus reeds door de
organist bespeeld, totdat op 17 mei,
pinkstermaandag, de plechtige inzege-
ning zal plaatsvinden. Eerst wordt nog
op pinksterdag de Missa in Nomine
Iesu uitgevoerd.

Pinkstermaandag
De grote dag, pinkstermaandag, is dan
eindelijk aangebroken. Iedere inwoner
van Oost-Maarland heeft ernaar uitge-
keken, vooral bestuur, directie en leden
van het koor. ,s Morgens, tijdens de
hoogmis van 10 uur, wordt nog de
vierstemmige mis van Gruber ten
gehore gebracht, waarna in de namid-
dag om 14.30 uur de plechtige inzege-
ning van het nieuwe orgel plaatsvindt
door de hoogeerwaarde heer deken
Schoenmakers, geassisteerd door de
zeereerwaarde heren pastoor Mulders
en prof. Janssen uit Maarland, die
docent is te Rolduc. Onder het aanslui-
tend lof is er meerstemmige zang met
feestpredikatie door de zeereerwaarde
pater dominicaan IOSkin uit Rijckholt.
Na het lof geeft de heer Heydendal,
organist van de OLV-basiliek te
Maastricht, een orgelconcert van
gewijde muziek.

Fancyfair
Het werk voor het orgelfonds gaat
onverminderd door. Al drie dagen na
de inzegening vergadert het bestuur
van het koor samen met het kerkbe-
stuur en de beide jonkheden van Oost-
Maarland om een of meerdere

Orgel Sint-Josephkerk Oost-Maarland, afkomstig uit de Sint-Lambertuskerk te Maas-
tricht. Bouwer: Peerboom uit Maastricht. Foto: Guy Schroen, 2002.
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Verzetsmonument, Vroenhof Eijsden. Foto: EV41.

concerten te geven in combinatie met
een fancyfair. Op 20 juni wordt in
samenwerking met de Koninklijke
Oude Harmonie van Eijsden en de
Ionkheid van Maarland in de huis-
weide van Huntjens te Maarland, thans
in gebruik bij diens schoonzoon
Gilbert Pinckaers, het eerste concert
annex fancvfair gehouden. De netto
opbrengst bedraagt f 831,- , voorwaar
een niet te verwaarlozen bedrag. Aan-
gemoedigd door dit succes wordt op
8 augustus voor de tweede maal een
concert annex fancyfair georganiseerd,
nu in samenwerking met de Konink-
lijke Harmonie Sainte Cécile uit
Eijsden en de Ionkheid van Oost. Dit
gebeuren vindt plaats tegenover de
Sint-Iosephkerk, in een boomgaard
van Jef Bormans senior. Ook hier is
het resultaat boven verwachting,
namelijk f 792,31. Bij deze gelegenheid
wordt een loterij gehouden, waarvan
de opbrengst f 425,00 bedraagt. Een
groot gat in het orgelfonds is gedicht.

17 oktober
Na deze twee concerten begint weer
het normale repeteren, wat hard nodig

blijkt, want al op 17 oktober beleeft
Oost-Maarland voor de tweede maal
sinds het bestaan van de parochie een
klokkenwijding. Deze wijding wordt
uitgevoerd door de hoogeerwaarde
heer deken Poels. Het koor luistert de
plechtigheid op met een meerstemmig
lof. Waarom is dit de tweede klokken-
wijding? De drie eerste klokken, die
sinds de bouw van de kerk boven in de
toren hun klanken reeds 16 jaren lieten
weergalmen, werden in 1943 door de
bezetter geroofd. De galmgaten in de
toren moesten zelfs uitgebroken
worden voordat de klokken naar
buiten gehesen konden worden om
vervolgens met een lier naar beneden
op het kerkplein te zakken, waar zij
door een Duitse legervrachtwagen
werden opgehaald om gesmolten te
worden voor de oorlogsindustrie.

27 november
Uit dank voor de inzet van het koor,
vooral dit laatste jaar, wordt aan
bestuur, directie en leden op
27 november voor het eerst sinds vele
jaren, in café Hulst te Maarland een
souper aangeboden. Een gelegenheids-

orkest, bestaande uit twee leden van
het koor, zorgt voor muzikale begelei-
ding. Willy Duysens speelt op de
mondharmonica en Jef Hartmann
bespeelt een klein Hohner-accordeon
met 8 knoppen. Leon Haquier houdt
een voordracht genaamd: “Ik ben de
ambtenaar van den Burgerlijken
Stand”, waarmee hij reeds voor W.O.-II
een prijs behaalde op concoursen die
toen her en der georganiseerd werden.
Voorwaar een prachtig Sint-Cecilia-
feest.

Kerstmis
Tijdens het hoogfeest van Kerstmis
wordt tijdens de nachtmis een nieuw
ingestudeerde mis ten uitvoer
gebracht, namelijk de Missa in
Honorem Sanctii Servatii van
Th. Bartholomeus. Hiermee sluit het
koor zijn 21-jarig bestaan af.

1949
5 mei
Vandaag wordt ter nagedachtenis aan
de gefusilleerde Eijsdense verzetshel-
den van W.O.-II op het Vroenhof een
monument onthuld waarbij het kerk-
koor Sint Joseph aanwezig is ter vocale
opluistering.

4 juni
Namens het koor wordt een bloemetje
aangeboden aan de Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden bij gelegenheid
van haar 75-jarig bestaan. Diezelfde
avond zingt een knapenkoor, dat
geformeerd is uit de jeugdvereniging
Excelsior, voor het eerst, tijdens het lof.
Op 3 november krijgt het knapenkoor
zijn eerste repetitie van dirigent
Theelen voor het instuderen van kerst-
liederen.
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1950
22 en 23 januari
Inmiddels zijn de toneelspelers van het
koor al twee maanden bezig met het
instuderen van een nieuw toneelstuk,
in drie bedrijven, getiteld Als een wild
dier. Het wordt in zaal Du Commerce
opgevoerd op 22 en 23 januari. De
netto opbrengst van f 227,33 komt in
het orgelfonds.

15 februari
Op veler verzoek wordt het toneelspel
op 15 februari nog eens gespeeld, nu
in de zaal van de Koninklijke Harmo-
nie Sainte Cécile aan de Kerkstraat te
Eijsden. Opbrengst: f 100,40.

2 maart
De faam die het koor verwerft met zijn
zang en toneelspel reikt tot over de
grenzen, want het wordt uitgenodigd
om op 2 maart een optreden te verzor-
gen in een pas afgebouwde zaal in
Vlijtingen. Het koor wordt afgehaald
aan de kerk te Oost-Maarland en tegen
het middernachtelijk uur per bus weer
in Oost-Maarland afgeleverd. De pen-
ningmeester, Antoon Ianssen, mag van
het gemeentelijk organisatiecomité
3000 Belgische franken incasseren. Dit
wordt weer in het orgelfondsgestopt.

Pasen
Na deze toneeluitvoeringen gaan we
weer over tot de orde van de dag. Met
dezelfde animo als bij de toneelrepeti-
ties wordt het vocale gedeelte, dat
enigszins op de tweede plaats is
geraakt, ter hand genomen. Dit resul-
teert in een prachtige uitvoering op
het hoogfeest van Pasen met de vier-
stemmige mis In nomine Iesu van
Vrancken.

23 april
De mis van Pasen wordt ook gezongen
bij gelegenheid van het 40-jarig huwe-
lijksfeest van kerkmeester Harie
Duysens-Ernon, die erevoorzitter van
het koor is. Dit robijnen huwelijksfeest

wordt gevierd op 23 april. Onze vriend
en medezanger Leo Ianssen uit Maar-
land repatrieert uit Indonesië, na daar
drie jaar zijn militaire dienstplicht
vervuld te hebben. Bloemen namens
het koor roepen hem een Welkom
Thuis toe.

28 mei
Tijdens het hoogfeest van Pinksteren
wordt weer de mis In nomine Iesu uit-
gevoerd.

14 juni
Een schok gaat door Oost-Maarland
als bekend wordt dat op de pastorie te
Rothem de stichter en oprichter van
het koor, de zeer eerwaarde heer
pastoor Gerard Rosier overleden is. Hij
is 69 jaar geworden. Op 23 juli wordt
de hoogmis opgedragen voor zijn zie-
lerust. Het koor zingt de meerstem-
mige mis van Gruber en het Beate
Mortui van Mendelssohn.

Kerstmis
De nachtmis tijdens het kerstfeest
wordt opgeluisterd met enige meer-
stemmige kerstliederen en de drie-
stemmige mis In Honorem Angelorum
van Ian Nieland.

1 951
13 januari
De “gregoriaanse” leden van het koor
herdenken en petit comité het feit dat
zij tien jaar geleden met hun repetities
begonnen. Een traktatie van de voor-
zitter, pastoor G. Mulders, is een
welkome blijk van waardering en
dank.

11 maart
Jacobus in de Braek viert zijn 40-jarig
jubileum als kerkzanger. Ter zijner ere
wordt de meerstemmige mis van
Gruber gezongen.

14 oktober
Op 14 oktober is het 25 jaar geleden
dat voor het eerst in onze parochie

Oost-Maarland de mis werd opgedra-
gen door de zeereerwaarde heer
pastoor Rosier zaliger. De hoogmis van
dankzegging wordt opgeluisterd met
de Missa in honorem Sanctii Servatii.
Deze mis wordt ook gezongen op het
feest van Allerheiligen.

December
Voor Kerstmis heeft men een kerstcan-
tate van Dobbelsteyn ingestudeerd.
Ten bate van onze kerk wil ons koor
weer een toneelavond organiseren. De
zangers-toneelspelers hebben het druk
deze maand met de vele repetities.

1 952
3 februari
Het resultaat komt vandaag in zaal
Cerfontaine. Opgevoerd wordt een
drama in drie bedrijven: Vergeten en
vergeven, geschreven door Palmen-
Putman. Op veelvuldig verzoek wordt
op 4 februari nog een opvoering
gegeven. De netto opbrengst van beide
avonden bedraagt f 155,00. Uit erken-
telijkheid voor de vele diensten die de
paters van Rijckholt aan onze parochie
bewijzen, wordt op 15 februari in de
harmoniezaal te Gronsveld een toneel-
avond gegeven, verzorgd door ons
koor. De netto opbrengst van f 52,50 is
voor het onderhoud van de paterskerk
te Rijckholt.

16 november
Het koor herdenkt zijn 25-jarig
bestaan. De dag wordt ingezet met een
algemene communie van alle zangers.
Onder de leesrnis van 7.30 uur, opge-
dragen voor de overleden pastoor
G. Rosier en zijn opvolger pastoor
Hamers en alle overleden leden van
het koor, houdt pastoor G. Mulders
een feestpredikatie. Hij wijst op de
betekenis van het koor bij de heilige
handelingen en op de vele verdiensten
die de zangers zich voor de kerk ver-
worven hebben. Hij wil dan ook, mede
namens de parochianen, de leden van
het koor niet alleen feliciteren, maar
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25-jaríg jubileum kerkelijk zangkoor, 1952.

ook bedanken voor de moeite en opof-
feringen die zij zich getroosten om
door hun zang de diensten luister bij
te zetten. Na deze heilige mis wordt
door de heer H- Dujfsens aan het koor
een koffietafel aangeboden in zaal
Hulst te Maarland. Tijdens deze koffie-
tafel biedt de Voorzitter, pastoor
Mulders, de heer H. Duysens het ere-
voorzitterschap van het koor aan. Hij
accepteert met voldoening! Verschil-
lende bloemstukken vertolken de sym-
pathie van andere verenigingen met
ons. Ook de edelachtbare heer burge-
meester Duysens, komt zijn opwach-
ting maken om ons koor te feliciteren.
Dan is het tijd voor de hoogmis, die
wordt opgedragen voor de levende
leden. Voor dit zilveren jubileum heeft
men een nieuwe meerstemmige mis
aangeleerd: de Missa in honorem
Sanctissimi van Alphons Vrancken. Na
de hoogmis wordt op het kerkplein een
groepsfoto gemaakt van het jubilerende
koor, samen met het kerkbestuur. Vier
dagen later, op 20 november, biedt het
kerkbestuur aan de leden van het koor
een souper aan in zaal Hulst. Deze
avond is uitgegroeid tot een gezellig
samenzijn.

30 november
Op 30 november wordt de hoogmis tot
dankzegging opgedragen bij gelegen-
heid van het 25-jarig kerkmeesterschap
van onze erevoorzitter, de heer

H. Duijsens, erevoorzitter tot zijn
overlijden in 1976. Foto: 1952.

H. Duijsens, waarbij het koor de meer-
stemmige Missa in nomine Iesu zingt.

3 december
Met gemengde gevoelens ontvangt men
het grote nieuws dat per 3 december
onze voorzitter, pastoor G. Mulders,
benoemd is tot pastoor van de
parochie Amstenrade. Enkele dagen
nadien krijgen wij bericht van de
benoeming tot pastoor in Oost-Maar-
land van de zeereerwaarde heer Wolf.
Hij wordt later onze nieuwe voorzitter.

31 december
Het koor sluit het jubileumjaar af met
33 actieve leden, waarvan 9 zangers
reeds bij de oprichting lid waren. Als
bijzondere bijkomstigheid zij nog
vermeld dat de 25-jarige Ian Meertens
op 16 augustus 1952 als reserve orga-
nist wordt aangesteld in Oost-Maar-
land. Hij pendelt twee jaar op en neer
tussen Eijsden, Breust en Oost-Maar-
land om de gezongen heilige missen
met zijn orgelspel op te luisteren
voordat hij in 1954 ook nog het diri-
gentschap van het Sint Iosephkoor op
zijn schouders neemt. Hij zal tot 1958
dirigent blijven.

Het Maagdenkoor uit Oost-Maar'and in Banneux. Foto: 1938.
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1953
18 januari
De nieuwe voorzitter van het koor
wordt geïnstalleerd als pastoor van
onze parochie. Het is de eerwaarde
heer W. Wolf. Op 15 februari herdenkt
de parochie Oost-Maarland het 25-jarig
jubileum van de inzegening en de
ingebruikneming van de Sint-Ioseph-
kerk. In de namiddag, om 14.30 uur,
wordt dit gevierd met een meerstem-
mig gezongen danklof. Op 5 april,
hoogfeest van Pasen, zingen wij de
vierstemmige mis In nomine Iesu van
Vrancken.

Radio
De regionale omroep heeft het plan
opgevat om een radio uitzending te
maken over Eijsden. Hiervoor zingen
wij, het kerkkoor, en het Maagdenkoor
van Oost-Maarland, op 3 juni in de
harmoniezaal aan de Kerkstraat te
Eijsden voor de opname van het vocale
gedeelte.

8 november
Wij horen na een week van voorberei-
ding door de eerwaarde paters Mont-
fortanen voor de eerste keer volkszang
in de kerk tijdens de hoogmis.
Het resultaat is bemoedigend.

1 954
27januari
Het 27e verenigingsjaar begint uitste-
kend. De uitgestelde Sint-Cecilia
avond krijgt vandaag zijn beslag in
zaal
Cerfontaine. Het duo Deneke-Huls
uit Maastricht brengt de nodige
humoristische variatie met liedjes en
sketches.

18 februari
Drie weken na deze mooie avond
krijgt het koor weer een zware dreun,
als bekend wordt dat onze vice-voor-
zitter, de heer Antoon janssen, na een
zware ziekte van enige maanden over-
lijdt. De op 18 februari gehouden

repetitie staat in het teken van rouw.
Na de repetitie brengt het hele koor
een laatste bezoek aan onze overleden
vice-voorzitter. Op 20 februari is de
uitvaartdienst in de kerk van Oost-
Maarland en de begrafenis. Na een
afscheidswoord aan de open groeve
zingt het koor het vierstemmige Beati
Mortui van Mendelssohn.

16 maart
Pastoor Wolf herdenkt zijn 25-jarig
priesterschap. In verband met de vas-
tentijd wordt de feestelijke viering ver-
schoven naar 25 april. Op deze dag
wordt voor de zilveren jubilaris tijdens
de hoogmis de Missa in honorem
Sancti Eduardi Regis van L. Refici
gezongen, waarna in de namiddag op
het schoolplein een huldiging door alle
parochianen plaatsvindt. Het kerkkoor
zingt het meerstemmige Domine
salvum fac pastorem nostrum.

12 mei
De heer Theelen legt zijn functie als
dirigent neer. Hij wordt op 20 mei
opgevolgd door meester Ian Mathieu
Marie Meertens. Zowel eerste als
tweede pinksterdag, respectievelijk
6 en 7 juni, wordt onder directie van
Iannie Meertens de Missa in nomine
Iesu van Vrancken gezongen.

Dirigent H. Theelen, 1947-1954.

4 juli
Bronkzondag verzorgen kerkkoor en
Maagdenkoor onder leiding van de
heer Jannie Meertens het vocale
gedeelte tijdens de bronkprocessie.

Sint-Cecilia
Tijdens een vervroegd Sint-Céciliafeest
in zaal Hulst te Maarland houdt oud-
dirigent Theelen een afscheidsreceptie.
Door het kerkbestuur word hij
benoemd tot eerste eredirigent. Uit
dankbaarheid wordt hem door het
koor een attentie aangeboden.

Kerstmis
Met Kerstmis wordt als vanzelfspre-
kend, mooi, veel en meerstemmig
gezongen onder leiding van de heer
Iannie Meertens.
Bij de jaarwisseling telt het koor
33 werkende leden.

1 955
Missen
In het 28ste verenigingsjaar worden op
alle kerkelijke hoogtijdagen en bij bij-
zondere gebeurtenissen in totaal tien
meerstemmige missen gezongen. Naast
de kerkelijke hoogtijdagen zijn dat het
zilveren huwelijksfeest van Chretien
Pinkaers-Rompelberg, het robijnen
van Iac In de Braek-Ianssen en een
gouden huwelijksfeest van Ian Rousch
en Rosalie Lemmens.

4 mei
Op 4 mei zingt het koor bij het oor-
logsmonument op de Vroenhof,
tijdens de dodenherdenking en op
bronkzondag voor het eerst tijdens de
processie het Tantum Ergo aan de
rustaltaren samen met het dameskoor.

1 956
Dit jaar wordt er geen ledenlijst opge-
tekend. Omdat vele leden niet deelne-
men aan repetities en uitvoeringen, is er
geen juiste weergave van het aantal niet
leden mogelijk. De bestuurssarnen-
stelling blijft ongewijzigd. De oorzaak
van het vele verzuim is nooit achter-
haald. Toch wordt er goed gezongen
door de trouwe aanhangers. Met het
hoogfeest van Pasen en Pinksteren wordt
de Missa in honorem Sanctissimae
Trinitatis van Hub Cupers uitgevoerd.
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En op 1 november, Allerheiligen, de
Missa in honorem Angelorum van
J. Nieland. Met kerstmis wordt ook

nog een vierstemmige kerstcantate
gezongen. Dit alles staat onder leiding
en van de heer Jannie Meertens en
wordt aan het orgel begeleid door de
heer H. van der Mullen.

1 957
10 januari
Tijdens de jaarvergadering van het
305te verenigingsjaar in de school te
Oost-Maarland wordt als belangrijkste
punt besloten dat dirigent Jannie
Meertens een gedeelte van de repetities
zal besteden aan het gregoriaans.

7 juli
Bronkzondag aan de rustaltaren zingen
we weer samen gezongen met het
Maagdenkoor.

I 1 augustus
De heer H. van der Mullen neemt
ontslag als organist en wordt opge-
volgd door de heer Huub Wolfs uit
Eijsden. Hij is de zoon van de eerste
dirigentorganist Pierre Wolfs.

I november
Het koor zingt de meersternrnige
Missa in honorem Angelorum van
Jan Nieland, onder directie van
Huub Wolfs, met aan het orgel mej.
L. Henquet uit Eijsden.
Dirigent Jannie Meertens is wegens
ziekte niet in staat zijn dirigentschap
waar te nemen.

27 november
De erevoorzitter van het Sint Joseph-
koor, de heer H. Duijsens uit Maar-
land, wordt vandaag onderscheiden
met de Pro Ecclesia et Pontifici.

Kerstmis
Met Kerstmis wordt gezongen onder
leiding van pater De Man, met aan het
orgel weer mejuffrouw L. Henquet. We
zingen de vierstemmige Missa in

Sint-Josephkerk, Uost-Maarland. Foto: Guy Schroen, 2002.

Nomine Jesu en enige kerstliederen.
Het 30ste verenigingsjaar sluit af met
27 actieve leden.

1953
9 maart
Het koor organiseert een kienavond
voor de beschildering van onze kerk.
Pater De Man uit Eijsden wordt aange-
steld als dirigent van het zangkoor.

6 april
Onder leiding van pater De Man
worden met Pasen, Pinksteren, Aller-
heiligen en Kerstmis de vierstemmige
missen van Jan Nieland en Gruber en
de Missa Lauda Sion van Hub Cupers
uitgevoerd.

1959
I 6 februari
De besturen van alle zangkoren uit het
dekenaat Gronsveld bespreken het
initiatief voor een korendag.

29 maart
Hoogfeest van Pasen. In de geschiede-
nis van onze parochie en ons koor zal
Pasen 1959 met aparte letters geboek-
staafd worden. Na 27 jaren is er weer
een neomist te huldigen bij zijn eerste
plechtige heilige mis in zijn parochie-
kerk. Weken, ja maandenlang heeft
men zich op deze grote dag voorbereid
en na vele repetities is het koor goed in
vorm. Voor de neomist, de weleer-
waarde heer Huub Hartmann, zijn
familie en alle parochianen is Pasen
19591 begunstigd met mooi voorjaars-
weer, uitgegroeid tot een onvergetelijke
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Neomist Huub Hartmann, 1959. Pastoor Mulders, neomist Huub Hartmann, pastoor Wolf en pastoor Waterval op weg
naar de kerk bij gelegenheid van de eerste plechtige heilige mis van Huub Hartmann.
Foto: 1959.

Kasteelhof, ouderlijke Woning van neomist Huub Hartmann aan de Kasteellaan 3 in Oost. Foto: 1959.

feestdag. Van ,s morgens vroeg bij het
afhalen van de neomist aan zijn ouderi
lijk huis, de Kasteelhof, tot `s avonds
laat: muziek en zang, bloemen, tapijten
en vlaggen, toespraken en felicitaties.
Er is feeslverlichting door heel Oost en
tot besluit danst men de cramignon.
Het hoogtepunt van dit feest is natuur-
lijk in de kerk tijdens de plechtige

hoogmis. Hier vervult het koor zijn
opdracht met een prachtige uitvoering
van de vierstemmige Missa in honorem
Sanctae Luciae van de TWilt en een
priestercantate van F. Franssen. Uit
erkentelijkheid voor het welslagen van
clit priesterfeest wordt het koor op 30
maart ontvangen ten huize van de

J

familie Hartmann, waar het daadwerke-
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Tekst boven voordeur van ouderlijk huis neomist Huub Hartmann, geschilderd
door Jopie Roosenburg-Goudriaan. Foto: 1959.

lijk betrokken wordt in de feestviering.
De jonge priester krijgt ter herinnering
aan zijn hoogtijdagen een kunstvol
Mariabeeld aangeboden. Het is 108 jaar
geleden dat er een priester uit Oost zijn
eerste heilige mis opdroeg. Het was
toen de eerwaarde heer Pinckaers. Waar
deze eerste mis toen plaatsvond is de
kroniekschrijver onbekend.
Ook op pinksterzondag 17 mei zingen
we de Missa in honorem Sanctae
Luciae van Wilt
Alle uitvoeringen op hoogtijdagen in
1959 staan onder leiding van pater
De Man.

18 mei en 15 november
De leden Baltus janssen-Huls en Guil-
laume Ianssen-Rompen vieren beide
hun zilveren huwelijksfeest, respectieve-
lijk op 18 mei en 15 november. Felicita-
ties van het koor met toespraken en een
bloemetje worden in dank aanvaard.

1 950
15 maart
Onze voorzitter, pastoor Wolf, wordt
benoemd tot pastoor in Pey, Echt. Als
zijn opvolger is benoemd pastoor
Schrijnemakers. Hij is nu nog pastoor
van de Don Bosco-parochie in het
Heugemerveld. Met Hemelvaart, op
26 mei, zingen wij bij onze oudpastoor
en voorzitter in Echt. Na afloop
worden allen getrakteerd op een koffie-
tafel in het Gemeenschapshuis te Pev.

25 september
Vandaag is er een uitstapje naar
Antwerpen voor het hele koor en
enkele introducés. Om 10 uur wordt de
mis bijgewoond in Scherpenheuvel.

In Antwerpen aangekomen beginnen
wij aan een Scheldetocht, gevolgd door
een bezoek aan de dierentuin. Om 18
uur krijgen wij een uitgebreide lunch
aangeboden. Hierna keren wij moe per
bus huiswaarts. Deze tocht wordt uit de
spaarkas door de leden zelf bekostigd.

Oktober
Omstreeks half oktober moet pater
De Man ons verlaten als dirigent
wegens overplaatsing naar elders. Als
dank wordt hem een boek, de trilogie
Voorspel van Rusland, aangeboden.
Op 20 oktober begroeten wij de heer
W. Hageman als opvolger van pater
De Man. De eerste repetities worden
speciaal gewijd aan het gregoriaans,
zodat er met Allerheiligen niet meer-
stemmig wordt gezongen.

Dirigent pater De Man (paters van
Marianhill te Breust), 1959-1960.

Kerstmis
Met de hoogmis van Kerstmis wordt
onder leiding van W. Hageman de
driestemmige Missa Asperges Me van
Schellekens uitgevoerd.

1961
Het jaar is gevuld met de nodige repe-
tities en uitvoeringen en met een bus-
uitstapje naar de bierbrouwerij in
Wijlre en de ENCI bij de Sint-Pieters-
berg. Hier krijgen wij onder deskun-
dige leiding van dirigent Hageman,
pr-man bij de ENCI, een rondleiding.
Na afloop worden we verwend met
koffie. De volgende bestemming is
Maastricht. Wij souperen in een hotel
en brengen de avond in een goede
sfeer door. Om 23 uur gaan allen per
bus naar huis.

1 962
In het 35ste verenigingsjaar is het repe-
titiebezoek aanvankelijk slecht. Dit
leidt er toe dat op paaszondag 22 april
geen meerstemmige mis gezongen kan
worden. Pinksteren, op 10 juni, laat het
tegenovergestelde zien. Op voortreffe-
lijke wijze zingen we de nieuwe meet-
stemmige Missa super Gesu Amore
van P. Oswald onder leiding van
W. Hageman. Met Allerheiligen voeren
we deze mis nog eens uit. Op
13 december biedt het kerkbestuur de
leden van het koor en hun introducés
bij gelegenheid van het Sint-Céciliafeest
een souper aan in zaal Cerfontaine.
Tussen Kerstmis en nieuwjaar wordt in
een algemene vergadering afgesproken
dat voortaan elke eerste zondag van de
maand het dameskoor samen met het
Sint Iosephkoor tijdens de hoogmis
een gregoriaanse mis zal zingen. De
bedoeling is een aanzet tot een
gemengd kerkelijk zangkoor te geven.

1 963
1 6 februari
Koster-organist Mathieu Wolfs viert te
Breust zijn 50-jarig kosterjubileum.
Omdat Mathieu Wolfs van 1941 tot
1943 dirigent van het Sint Iosephkoor
is geweest, gaan de bestuursleden ter
receptie en bieden de jubilaris namens
het koor gelukwensen en een klein
cadeau aan.

14 april
Hoogfeest van Pasen. Tijdens de
hoogmis wordt in samenwerking met
het dameskoor de eerste gregoriaanse
mis gezongen.
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21 april.
Beloken Pasen. Pastoor Schrijnema-
kers, voorzitter van het koor, viert zijn
25-jarig priesterfeest. De hoogmis tot
dankzegging wordt door het gezamen-
lijke dames- en herenkoor opgeluis-
terd. Men zingt de Missa Reginae
Martirum van L. Refici onder orgelbe-
geleiding van Iannie Meertens. Deze
jubileummis wordt op band opgeno-
men en op 29 mei voor de leden ten
gehore gebracht. Dit onder het genot
van een traktatie door de jubilaris.
Drie weken later viert onze erevoorzit-
ter de heer H. Duysens zijn 80ste ver-
jaardag. In zaal Hulst te Maarland
wordt een receptie gehouden waarbij
het koor aanwezig is. Op 7 juli, bronk-
zondag, wordt door het gezamenlijke
koor meerstemmig het Tantum Ergo
gezongen aan de rustaltaren.

December
14 december. Voor het eerst wordt, in
zaal Notermans het Sint-Céciliafeest
gevierd samen met dameskoor. Het
feest wordt beide koren aangeboden
door het kerkbestuur van Oost-Maar-
land. Met kerstmis luisteren beide
koren meerstemmig de heilige diensten
op. De ledenlijst vermeldt op
31 december 20 actieve leden. Hierbij
is het dameskoor niet meegeteld.

1 964
22 februari
Te Sint Geertruid wordt de zesde
korenavond gehouden.
Deze korenavonden zijn nog steeds uit-
sluitend bestemd voor mannenkoren.

26 april.
Het echtpaar Jacobs-Houten viert zijn
gouden huwelijksfeest. Omdat de
gouden jubilaris vele tientallen jaren in
het koor heeft meegezongen, wordt
samen met het dameskoor tijdens de
mis de driestemmige Missa Regina
Martirum van L. Reficí uitgevoerd.

15 mei.
Inzegening van de nieuwe kapel aan de
Rijckholterweg. Het koor zingt enkele
meerstemmige gezangen.

September
In verband met de verbouwing van de
school in Oost-Maarland zullen de

repetities doorgaan in diverse zalen
van Oost-Maarland.

25 december
Met Kerstmis worden de heilige missen
weer opgeluisterd door het koor. Op
tweede kerstdag gebeurt dit samen met
het dameskoor. Men zingt de meer-
stemmige mis van L. Reñci. Het geheel
staat onder leiding van W. Hageman.

Dirigent Willy Hageman, 1960-1975.

1 965
Collecte
De wekelijkse collecte op het oksaal
blijft op minimaal 25 cent.
De penningmeester deelt aan het eind
van dit jaar mee dat er f 231,28 in kas
is, een recordbedrag! Op 31 december
telt het koor 26 actieve leden.
Na overleg met diverse instanties krijgt
het koor de beschikking over de hal
van de gerenoveerde lagere school van
Oost-Maarland om daar de wekelijkse
repetities te houden

Voorzitter
Op 29 augustus wordt onze voorzitter,
pastoor Schrijnemakers, overgeplaatst
naar Heer en neemt afscheid. Opvolger
is pastoor G. Hommes, die feestelijk
wordt ingehaald op 10 oktober. Na de
plechtige mis zingt het koor samen
met het dameskoor, het vierstemmige
Ave Verum van Mozart. -

21 november
Op 21 november viert het echtpaar In
de Braek zijn 50-jarig huwelijksfeest. Op
deze dag viert het echtpaar I. Rousch-
Lemmens zijn 60-jarige echtverbintenis.
Dat er veel en goed gezongen wordt
deze dag behoeft geen betoog.

5 december
Vandaag vernemen wij het droeve
bericht dat ons lid Ian Peron in het
ziekenhuis te Maastricht is overleden.
Het voltallige koor begeleidt hem op

9 december naar de kerk en naar het
kerkhof. Ian was een intens goed mens
en een uitstekend kerkzanger.

1 966
12 januari
Tijdens de jaarvergadering wordt met
algemene stemmen besloten dat de
dames van het dameskoor volwaardig
lid van het kerkelijk zangkoor zijn. Om
de damesafdeling ook zeggenschap in
het bestuur te geven worden mej.
Rosette Bosch en mej. Mia Ianssen
gekozen als bestuursleden. Sindsdien is
het Sint Iosephkoor “Het gemengd
kerkelijk zangkoor Sint ioseph".

26 januari
We houden weer een excursie naar
de ENCI onder leiding van dirigent
W. Hageman.

IO april
Op het hoogfeest van Pasen wordt van
het normale patroon afgeweken. Niet
ons koor, maar de kinderen van de
lagere school van Oost-Maarland
zingen in de hoogmis.

9 juni, secramentsdag
Een kleine processie trekt naar de
nieuwe kapel. Deze processie wordt
opgeluisterd met meersternmige zang
van het gemengd koor. Tijdens de
grote bronkprocessie zingt het koor
aan de rustaltaren de traditionele
Tantum Ergo”s, en lopend in de pro-
cessie Hostias Domini, Adorote en
Pange Lingua.

Kapel aan de Rijckholterweg. Foto: EV488.

1 november
Allerheiligen. Voor het eerst klinkt
tijdens de hoogmis de meerstemmige
Nederlandstalige mis Reginaal Mis van
Mathieu Duijkers.
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December
Op eerste en tweede kerstdag zingen
we meerstemmige kerstliederen als
tussengezangen en de vierstemmige
Missa Martvrum van L. Refici.
De ledenlijst van het gemengd koor ver-
meldt op 31 december achttien manne-
lijke leden en negen vrouwelijke.

1957
Il maart
I-Iet koor organiseert voor het eerst zelf
de korendag in de parochiekerk. De
eerwaarde pater Lindeman treedt op
als jury. De organisatie is in handen
van onze beide damesbestuursleden,
mejuffrouw Bosch en mejuffrouw
Janssen. Zij krijgen hiervoor veel dank
en waardering.

26 maart
Eerste paasdag. Net als verleden jaar,
verzorgen de kinderen de zang tijdens
de heilige mis.
Op tweede paasdag wordt de Missa in C
van Anton Bruckner uitgevoerd.

ójtmi
De heer Iannie Meertens, onze orga-
nist, krijgt tijdens de repetitie een
bloemetje met felicitaties aangeboden,
omdat hij zijn diploma aan het Con-
servatorium te Maastricht heeft
behaald.

11 juli.
Iannie Meertens trouwt vandaag in de
kerk Van Mariadorp met mejuffrouw
I. Paquay. Tijdens de plechtige huwelijks-
mis voeren we de Missa Regina Marty-
rum van L. Refici uit. Iean Wolfs aan het
orgel begeleidt en Willy Hageman diri-
geert. Tijdens de communie-uitreiking
zingt de bekende Limburgse bariton,
Iohn Bröcheler, samen met zijn vader
het tweestemmige Panis Angelicus van
Cesar Franck. De kerk is onder de
indruk van dit prachtige vocale duo. Op
de receptie in zaal Vranken-Straet biedt
het koor gelukwensen en een cadeau
aan. Ook wordt er een meerstemmig
“Lang zullen ze leven” en “Komt nu met
zang” gezongen. Een goede en tij ne trak-
tatie is ons loon.

18 augustus
Op het voetbalveld van Oranje Boys
binden onze koorleden de strijd aan

Organist Jannie Meertens en zijn bruid mejuffrouw Josephine Paquay bij de kerk van
Maria ten Hemelopneming in Mariadorp na de huwelijksinzegening op 11 juli 1967.

tegen een elftal dat is samengesteld uit
de leden van het Don Boscokoor van
het Heugemerveld. Na de wedstrijd,
die geen winnaar oplevert, is er nog
een gezellig samenzijn in café Hasoul
te Maarland.

22 oktober
Onze parochiekerk bestaat 40 jaar. In
de pontificale hoogmis, die door Mon-
seigneur Moors wordt opgedragen,
zingt het koor de Missa in C van
Bruckner, en na de mis Excultate Iusti.
De feestvergadering inde namiddag
wordt door ons koor in samenwerking
met De Greun opgeluisterd. Heel bij-
zonder is het Ave Verum van Mozart
onder begeleiding van de muziekkapel
De Greun. Het geheel is prachtig. Het
is een hoogtepunt voor de parochie en

voor het koor. Deze uitvoering zal nog
lang in het geheugen van onze
parochianen blijven voortleven. Na een
repetitie op 21 november gaat het koor
naar Café Spauwen waar wij onder het
genot van een hapje en een drankje
kunnen luisteren naar een handop-
name van de heilige mis en van de
feestvergadering op de dag van het
parochiefeest.

9 december
Het jaarlijks Sint-Céciliafeest in zaal
Wolfs staat helemaal in het teken van
ons 40-jarig bestaansfeest en van de
huldiging van onze jubilarissen.
Voordat men gaat aanzitten aan het
gezamenlijk souper, worden tien
trouwe leden gehuldigd. Hun gouden
jubileum als kerkzanger in Oost-
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40-jarig jubileum kerkelijk zangkoor, 1967.

Maarland (en voordien elders), vieren
Antoon Ianssen, Iacq in de Braek,
Teun Ianssen, Baltus janssen, Chretien
Pinkaers en Guillaume Ianssen. Zij zijn
allen afkomstig van Oost-Maarland.
Zjeng Wolfs, Iules Tossings en Harie
Lebon, die meer dan 25 jaar lid zijn,
ontvangen uit handen van de voorzit-
ter pastoor G. Hommes de zilveren
medaille van de Sint-Gregorius vereni-
ging.
Na dit officiële gedeelte volgt een
souper en tot besluit een modeshow,
gepresenteerd door de dames van het
koor. Dat brengt veel hilariteit teweeg.
Het duo Harry Formannoy zorgt voor
de muzikale omlijsting. Een waardig
slot aan het feest van het robijnen
zangkoon

1968
30 januari
Tijdens de jaarvergadering wordt de
heer Balthus janssen benoemd tot
erelid. De heer I. Claessens vertoont
diabeelden die door hem tijdens het
Sint-Céciliafeest gemaakt zijn. Ze
vallen bij ieder in de smaak.

6 februari
Twee leden van het koor, mejuffrouw
R. Bosch en ]. Claessens, krijgen
tijdens de repetitie een bloemetje
omdat zij door de bisschop zijn
benoemd tot kerkmeester. Op tweede
paasdag wordt een groepsfoto gemaakt
ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaansfeest. Deze foto hangt sinds-
dien op het oksaal.

27 april
Ons koor verzorgt een heilige mis in
de Don Boscokerk van het Heugemer-
veld, waar onze dirigent W. Hageman
ook de dirigeerstok hanteert.

26 oktober
Het jaarlijks Sint-Céciliafeest, dat op
deze dag gevierd wordt, staat in het
teken van de inwijding van ons nieuwe
repetitieorgel en van de huldiging van
twee zilveren jubílarissen, de heren Ief
Hartmann en W. Duijsens. De voorzit-
ter, pastoor G. Hommes, reikt hen de
zilveren medaille van de Nederlandse
Gregoriusvereniging uit.

December
Van 22.00 tot 22.30 uur geeft het koor,
samen met de kapel de Greun, een
concert in de kerk. De nachtmis, om
22.30 uur, wordt opgeluisterd met
meerstemmige liederen.

1969
1 januari
Het koor bestaat uit 21 actieve heren-
leden en 20 actieve damesleden. Nooit
eerder heeft het koor dit aantal bereikt.
Op de jaarvergadering wordt, met
grote meerderheid, een contributiever-
hogíng goedgekeurd.

7 april
Omdat dirigent Hageman verhinderd is,
wordt de hoogmis met Pasen met alleen
meerstemmige liederen opgeluisterd.

13 april
Oud-voorzitter van het koor, pastoor
Wolf, viert zijn 40-jarig priester-
jubileum.

11 mei
Onze huidige voorzitter, pastoor
G. Hommes, herdenkt zijn zilveren
priesterjubileum.

12 en 17 september
Het hele koor trekt naar de Don
Boscokerk in het Heugemerveld waar
we samen met het Don Boscokoor en
het ENCI-koor, onder leiding van
W. Hageman, deelnemen aan een repe-
titie voor de aanstaande heiligdoms-
vaart. Deze tocht zal gehouden worden
op 21 september en de drie bovenge-
noemde koren zullen gezamenlijk
zingend door de straten van Maastricht
trekken. In de heiligdomsvaart beelden
we het Sint-Céciliafeest uit. Op 28 sep-
tember lopen de drie koren voor de
tweede keer deze vermoeiende tocht.

December
Tijdens het Sint-Ceciliafeest in zaal
Dauzenberg te Maarland ontvangt ons
lid, E. Geron, uit handen van pastoor
Hommes de zilveren medaille van de
Gregoriusvereniging voor diens
25-jarig kerkzangerschap. Aan de voor-
avond van Kerstmis wordt tijdens de
diensten samen met kapel de Greun
een repertoire aan kerkzang en kerst-
muziek afgewerkt.
Op 31 december vermeldt de ledenlijst
van het koor 17 damesleden en
20 herenleden.

1970
We zijn nog maar net begonnen aan
het 43ste verenigingsjaar, als wij het
bericht ontvangen dat onze eminente
voorzitter, de eerwaarde heer pastoor
G. Hommes, door de bisschop is

Pastoor Max Starrnans, voorzitter
1970-heden.
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benoemd tot rector van de Sint-
Servaasparochie te Maastricht. Op
17 februari wordt de benoeming
bekend van onze nieuwe pastoor. Het
koor krijgt dus ook weer een nieuwe
voorzitter: de zeereerwaarde heer
Max Starmans. Onze oud-voorzitter
wordt op 22 maart geïnstalleerd in de
Sint-Servaaskerk te Maastricht.

5 april
De nieuwe parochieherder, onze
nieuwe voorzitter, wordt feestelijk
ingehaald in onze parochie.

17 mei
Samen met het Don Boscokoor en het
ENCI -koor luisteren wij de sacraments-
processie op in Maastricht onder
leiding van W. Hageman.

14 augustus
In het Heugemerveld vindt een groot
korenvoetbaltoernooi plaats, waar ons
koor in meespeelt en de tweede prijs
behaalt. Wat niemand weet, is dat wij
enkele Oranje Boysspelers voor een
week lid van het koor gemaakt hebben.

23 augustus
Na vele jaren is het dan weer zover. We
maken een uitstapje. Om 9.30 uur ver-
trekken we per bus vanaf het kerkplein
voor een tocht door de Eifel. Na
diverse pauzes komen we om 18.00
uur aan in Einruhr waar we dineren.
Vandaaruit gaat de reis naar Simpel-
veld. Daar brengen we nog enkele uren
gezellig door. Tegen middernacht
keren we behouden en wel op het
kerkplein terug.

27 september
We zingen op uitnodiging in de Sint-
Servaaskerk van Maastricht. Na afloop
volgt er een traktatie in een café aan
het Vrijthof.

7 november
De heer en mevrouw Pinckaers-
Rompelberg herdenken de dag dat zij
40 jaar geleden in het huwelijk traden
en dit is tevens de dag dat Chretien
Pinckaers zijn gouden jubileum als
kerkzanger viert. Na de gezongen
meerstemmige mis wordt het koor ten
huize van de familie Pinckaers een
koffietafel aangeboden.

December
Op tweede kerstdag neemt het koor
deel aan een kerstconcert in het
Heugemerveld samen met het ENCI-
koor en het Don Boscokoor.

1 971
16 mei
Wij zingen weer met het ENCI-koor
en het Don Boscokoor in de stadspro-
cessie van Maastricht.

8 augustus
Weer een uitstapje, nu naar Wupperthal
en Dusseldorf waar om 18.00 uur een
diner wordt geserveerd. Om 24.00 uur
zijn we weer terug in Oost-Maarland.

7 november.
Op uitnodiging van onze oud-
parochiaan, de zeereerwaarde heer
pastoor Huub Hartmann, verzorgt het
koor die zondag de zang tijdens de
hoogmis in de Sint-Martinuskerk te
Geulle. Dit is ter gelegenheid van het
121/2 jarig priesterschap van de Huub
Hartmann.

December
Op kerstavond wordt weer samen met
de Greun een kerstconcert in de kerk
gegeven. De ledenlijst vermeldt op
31 december een nieuw record van
22 damesleden en 21 herenleden. Met
dit aantal actieve leden begint het koor
aan zijn 45$te verenigingsjaar.

1 972
De heer Antoon Janssen wordt voor
zijn vele verdiensten met algemene
stemmen gekozen tot erebestuurslid
voor het leven. Proñciat!

10 januari
Enkele bestuursleden mogen op uitno-
diging van de carnavalsvereniging De
Krubbebieters hun feestvergadering
bijwonen. Deze wordt gehouden in
zaal Dautzenberg ter gelegenheid van
het 11-jarig bestaan van de Krubbe-
bieters. Vijf leden Krubbebieters, alle
lid van het koor, zorgen voor een toe-
passelijk vocaal optreden en op
28 januari wordt voor de leden van
het koor en hun introducés een ge-
sloten carnavalsbal gehouden in zaal
Dautzenberg.

Missen
Met Pasen, Pinksteren, Maria-
Hemelvaart, Allerheiligen, eerste en
tweede kerstdag worden meerstemmige
missen gezongen. Het voert te ver om
deze missen allemaal bij naam te ver-
melden. Wel mag worden gesteld dat
alle uitvoeringen op een hoog peil
staan.

29 april
Onze voorzitter, pastoor Starmans,
viert zijn 25-jarig priesterfeest. Het
koor zingt, tijdens de dankmis, op het
priesterkoor een meerstemmige mis.

30 april
W. Hageman, onze dirigent, ontvangt
in de Don Boscokerk uit handen van
de bisschop het diploma behorende bij
de Orde van Sint-Silvester. Dit is een
hoge kerkelijke onderscheiding.

14 mei
Opnieuw nemen veel leden, samen
met het Don Boscokoor, deel aan de
stadsprocessie te Maastricht.

2 juli
Tijdens de bronkprocessie krijgt het
koor versterking van circa dertig leden
van het Don Boscokoor. Dit valt bij
velen niet in goede aarde. Desondanks
zijn de Tantum Ergos bij de rustalta-
ren van hoge kwaliteit.

12 augustus
Onze penningmeester, Pierre Warnier,
trouwt met mejuffrouw Marijke janssen.
Omdat onze dirigent elders verblijft,
wordt de dirigeerstok overgenomen
door onze organist Iannie Meertens. De
uitvoering is geweldig en onze penning-
meester en zijn bruid waardig.
,s Avonds brengen zijn zangersvrien-
den een aubade ten huize van de
bruid. Dit wordt door het bruidspaar
en alle aanwezigen zeer geapprecieerd.

14 november
Om 14.00 uur mag het koor een mis
van dankzegging opluisteren bij gele-
genheid van het 40-jarig huwelijksfeest
van ons lid, de heer Iules Tossings, en
zijn echtgenote. Ook herdenkt de heer
Tossings op deze dag het feit dat hij
50 jaar kerkzanger is. Hij ontvangt, uit
handen van de voorzitter, pastoor
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Starmans, de gouden medaille met de
oorkonde van de Gregoriusvereniging.
De pastoor houdt een, voor hem ken-
merkende, humoristische speech.

25 november.
Het traditionele Sint-Céciliafeest vindt
vanavond plaats in zaal Cerfontaine.
Hierbij is ook het kerkbestuur aanwe-
zig. In zijn openingswoord huldigt
pastoor Starmans de gouden jubilaris,
Ieng Wolfs die 50 jaar lid is van het
koor. Hij krijgt de gouden speld beho-
rend bij de Gregoriusvereniging uitge-
reikt. Op de hierna volgende feestavond
treden de Krubbebieter Hofzengers op.
Dit gebeurt onder leiding van Iannie
Meertens. Ief Hartmann zingt het toe-
passelijk lied “Oost-Maarland, ich haaw
van dich” en er is een optreden van de
quasi. balletgroep London-Blue-Bels
onder leiding van maestro Colla
janssen. De stemmige muziek wordt
verzorgd door de gebroeders Bongers
uit Eijsden.

1 973
4 februari
Het koor luistert samen met de
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile
uit Eijsden de hoogmis op.

17 februari
Het Christinakoor uit Eijsden, onder
leiding van dirigent Bèr Haenen zingt
de zaterdagavondmis. Het koor staat
bij deze gelegenheid op het priester-
koon

18 maart
Samen met de Koninklijke Oude Har-
monie van Eijsden wordt een heilige
mis vocaal en instrumentaal verzorgd.
Het resultaat mag er wezen.

10 april
In café Notermans wordt een feestver-
gadering belegd naar aanleiding van
het ruim 20-jarig jubileum van onze
organist en het 12%-jarig jubileum van
de heer W. Hageman als dirigent van
het koor.

13 metI
Het koor neemt weer deel aan de Sint-
Servaasprocessie te Maastricht.

2 juni
Er vindt een uitvoering plaats in de
Sint-Martinuskerk te Breust.

11 juni
Vandaag, tweede pinksterdag, wordt
om 9.00 uur de meerstemmige mis
uitgevoerd van A. Bruckner. De
bisschop, mgr. Gijsen, dient tijdens
deze viering het Vormsel toe.

21juü
Onze erevoorzitter, de heer H. Duijsens,
viert in de zaal van de Koninklijke
Oude Harmonie zijn 90ste verjaardag.
Op zijn verzoek wordt om 17.00 uur
een gregoriaanse mis uitgevoerd.

17 september
Het koor repeteert samen met het
ENCI-koor en het Don Boscokoor in
de kerk van het Heugemerveld in
verband met het jubileum van de heer
Hageman. Deze repetitie en de uitvoe-
ring op 28 september staat onder
leiding van de heer Geritz. De orgel-
begeleiding is van de oud-Eijsdenaar
Huub Wolfs. Het wordt een geweldig
zangfestijn.
In onze parochie wordt op 1 december
een jongerenkoor opgericht.

Jaarvergadering
Het jaar sluit af met een ledental van
20 mannen en 17 dames. Op de ver-
vroegde jaarvergadering in verband met
het om gezondheidsredenen aftreden
van de vice-voorzitter I. Wolfs op
1 december, wordt als vice-voorzitter de
heer Ief Hartmann gekozen. Van de
32 aanwezige leden die hun stem uit-
brengen, stemmen 28 voor, twee tegen,
is er een blanco en een ongeldige stem.
Colla Ianssen wordt gedecoreerd omdat
hij 25 jaar lid is van het koor. Hij ont-
vangt de zilveren medaille en de daarbij
horende oorkonde van de Gregorius-
vereniging. Pastoor Starmans spreekt
hem op humoristische wijze toe.

1 974
6 april
Op 17 januari van dit jaar werd door
de besturen van de deelnemende zang-
koren besloten dat het Sint Iosephkoor
dit jaar de organisatie van de koor-
kring zal verzorgen.

De dag zelf vindt plaats op 6 april.
Ongeveer 250 dames en heren koor-
zangers nemen deel aan dit jaarlijks
zangersfestijn. In zijn openingswoord
heet kapelaan Quadvlieg uit Gronsveld
allen welkom en wenst ieder een fijne
avond toe. Zowel instrumentaal als
vocaal wordt het een zeer geslaagde
zangavond die door het organiserende
koor, onder leiding van W. Hageman,
op een voortreffelijke wijze wordt
geopend. Het ofñciële gedeelte wordt
voorafgegaan door een solistisch
optreden van de sopraan Iosephine
Linders uit Hilversum, violiste
Mariette Vogel en de pianist Guus
Mansfeld. Zij verlenen belangeloos
hun medewerking aan het welslagen
van deze avond. Dat dit solistisch
optreden bij de aanwezigen in de
smaak valt, blijkt uit het ovationeel
applaus dat na elk nummer in de
stemmige kerk opklinkt. Twee dames
van het koor bieden de solisten als
dank bloemen aan. Na dit bijzondere
gebeuren treden achtereenvolgens de
diverse koren uit het dekenaat Grons-
veld op. Aan de kwaliteit van het gebo-
dene is duidelijk waar te nemen dat er
voorafgaand aan deze avond veel is
gerepeteerd. De beoordeling is bij de
jury onder leiding van de heer A.
Kurris uit Sittard, in goede handen. Na
afloop van dit vocale gedeelte, rond
22.00 uur, krijgen de diverse koren in
zaal annex café Wolfs een koffietafel
aangeboden. Het bestuur van het orga-
niserend koor heeft zich voortreffelijk
van zijn taak gekweten.

8 oktober
Een afvaardiging van koor en bestuur
neemt in de Blokhut te Gronsveld deel
aan een evaluatie van de korenavond.
Hier mogen zij nogmaals vele adhesie-
betuigingen in ontvangst nemen.

16 november
Het robijnen bruidspaar G. janssen-
Rompen wordt in de bloemetjes gezet.
Het hele koor -de bruidegom is actief
lid- zingt tijdens de eucharistieviering
om 10.30 uur een waardige vocale uit-
voering. 's Avonds om 20.00 uur zijn
allen present op de receptie in zaal
Tossings te Eijsden. Hier spreekt,
namens ons allen, pastoor Starmans
het bruidspaar humoristisch toe.
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De Sint-Cécilia-avond staat dit jaar in
het teken van de huldiging van
Antoine Jacobs. Hij is 25 jaar lid van
ons koor. Hij ontvangt de medaille en
de bijbehorende oorkonde van de Gre-
goriusvereniging.

1 97 5
II januari
De voorzitter ontvangt een schrijven
van de heer W. Hageman waarin deze
zijn ontslag als dirigent aanbiedt. Dat
is wel even slikken. Toch komt het
koor uit de impasse doordat de orga-
nist, de heer Jannie Meertens, zich
tijdens de jaarvergadering op
22 januari bereid toont om de eerste
vier repetities te verzorgen. Zo kan het
koor toch nog deelnemen aan de
korendag. Na deze moeilijke maar uit-
eindelijk positieve uitslag, die de
redding betekent voor het koor en de
korendag, wordt het koor een con-
sumptie aangeboden door het pas
opgerichte Jongerenkoor Oost-Maar-
land. Allen worden hierdoor verrast.
Voorwaar een sympathieke geste.

7februari
Onze organist en dirigent Jannie
Meertens vertrekt voor een vijfdaagse
wintersportvakantie naar Zwitserland,
hoogstwaarschijnlijk om krachten te
verza-

Jannie Meertens, van 1954-1958
en van 1975-1978 dirigent en van
1952 tot heden organist.

melen die hij in de toekomst zo nodig
zal hebben voor zowel de repetities en
uitvoeringen die hem wachten bij zijn
terugkomst. Hij vraagt of Jef Hart-
mann op 9 februari de hoogmis op het
kerkorgel wil begeleiden. Jef voldoet
aan dit verzoek.

12 februari
Het koor kan, na een verbouwing van
21/2 jaar, weer beschikken over een
repetitielokaal in de lagere school van
Oost-Maarland. Het leed is voorlopig
geleden.

1 maart
Het Mavokoor uit Eijsden verzorgt de
eucharistieviering op een prachtige
wijze. Na afloop nemen zij gezamenlijk
met ons Sint Josephkoor deel aan een
koffietafel.

16 maart
De ons door de heer Meertens toege-
zegde vier repetities zijn voorbij en
omdat er in geen velden of wegen een
vaste dirigent te bespeuren is, kan
Jannie Meertens ons niet in de steek
laten en blijft hij voolopig onze diri-
gent.

3 augustus
De damesleden worden door de heer
Jannie Meertens gepromoveerd tot
voorzangsters van de liturgische gezan-
gen. De heer Peerboom, orgelbouwer,
verplaatste vandaag, samen met onze
organist, de speeltafel van het orgel
naar de Oost-voorzijde van het oksaal.

29 november
Het is 50 jaar geleden dat het echtpaar
Rompelberg-Huls in het huwelijk trad.
Onder leiding van Jannie Meertens en
aan het orgel begeleid door gast-
organist Huynen uit Cheratte, klein-
zoon van het bruidspaar, zingen wij
de vierstemmige Messe in C van
A. Bruckner.

1 976
17 juni
In het ziekenhuis Sint-Annadal over-
lijdt, na een langdurige ziekte, op ons
oud-lid en erelid Harry Lebon. In zijn
goede jaren was hij een van onze beste
tenoren. Later dit jaar overlijdt, op
93-jarige leeftijd, de erevoorzitter van
het koor, de heer H. Duysens.

1977, jubileumjaar!
25 juni
Dit jaar zijn er de gebruikelijke repeti-
ties en uitvoeringen, maar het jaar
staat vooral in het teken van een
gouden jubileum. Dirigent en organist
Jannie Meertens viert op 25 juni zijn
25-jarig ambtsjubileum. Het gehele
koor is aanwezig bij de receptie die in
de school plaatsvindt.
Tijdens een bestuursvergadering wordt
besloten om de repetities in de vakantie
te laten doorgaan in verband met het
jubileum van de Sint-Josephkerk en van
het koor. Direct na de bronk beginnen
we met het instuderen van de nieuwe
tweestemmige mis van Schouten.

29 juli
De heer Baltus Janssen overlijdt op
82-jarige leeftijd. Hij is reeds meer dan
10 jaar erelid van het koor.

14 augustus.
In ditzelfde jubileumjaar overlijdt op
in het ziekenhuis te Maastricht een
nog zeer actief lid van het koor, de
heer Guill Janssen.

20 augustus
De viering van het 50-jarig bestaans-
feest van de kerk wordt ingezet met
een mis om 19.00 uur. Het koor zingt
de tweestemmige mis In honorem
Angelorem van Joop Schouten, aan het
orgel begeleid door de heer Schmeits
uit Eijsden. De tussengezangen worden
instrumentaal opgeluisterd door de
Koninklijke Oude Harmonie van
Eijsden. De volgende dag wordt het-
zelfde repertoire, weer onder leiding
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Briefje van barones M. van Nispen
tot Sevenaer, vroegere bewoonster
kasteel Oost.

van Jannie Meertens en met orgelbege-
leiding van de heer Schmeits, tijdens
de hoogmis van 10.30 uur gezongen.
Deze mis wordt opgeluisterd door de
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile.

18 november
Amper drie maanden na het feest van
de kerk vieren wij, samen met kerk-
bestuur, de parochieraad en het
jongerenkoor Oost-Maarland, het
Sint-Céciliafeest in zaal Wolfs. Aan het
diner nemen 115 personen deel. Dit
diner wordt financieel mogelijk
gemaakt door de verkoop van 600
exemplaren van de uitgave Oost-Maar-
land zingt, die ter gelegenheid van het
gouden jublieumjaar van kerk en koor
wordt samengesteld door de vice-voora
zitter lef Hartmann. Deze Sint-Cecilia-
viering is het begin van een driedaags

50-jarig jubileum kerkelijk zangkoor, 1977. Foto: Paul Rutten.

feest rond het gouden jubileum van
het Sint losephkoor. Iules Tossings,
Teun Ianssen en Chretien Pinckaers
hebben de oprichting van het koor nog
meegemaakt en worden deze avond als
“gouden zangers” in de bloemetjes
gezet. Tien dirigenten hebben in deze
halve eeuw hun stempel op het koor
gedrukt. Sedert 1975 heeft Ianny
Meertens uit Eijsden, die tevens orga-
nist is, de leiding van het koor.

19 november
Vandaag, na het openingsfeest van
gisteren, is er een plechtige eucharistie-
viering, waarin het koor onder leiding
van dirigent Jannie Meertens en
aan het orgel begeleid door Marjo
Hartmann, de tweestemmige mis
In honorem Angelorum van loop
Schouten zingt. Hierna volgt in zaal
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Gouden jubilarissen zangkoor Sint Joseph. V.|.n.r.: Jules Tossings, Teun Janssen en
Chrétien Pinckaers. Jules Tossings is onderscheiden met de eremedaille in zilver verbon-
den aan de orde van Oranje Nassau en vanaf 1981 erebestuurslid. Chrétien Pinckaers is
onderdirigent van 1931-1936, secretaris van 1959-1962. in 1981 benoemd tot erevoorzit-
ter en vanaf 1979 drager van de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje
Nassau. Foto: 1977.

Dautzenberg een receptie en worden de
jubilarissen gehuldigd. Aansluitend is
er tot diep in de nacht reünie voor alle
oud-leden en ereleden, voor dirigenten,
medewerkers en hun echtgenotes.

20 november
De afsluiting van de jubileumfeesten
vindt vandaag plaats. De heilige mis
van 10.30 uur wordt vocaal en instru-
mentaal verzorgd door het jongeren-
koor onder leiding van Ben Essers.
Deze eucharistieviering vormt een
waardig slot van dit drie dagen
durende feest. Na afloop van deze
eucharistieviering wordt door de leden
van het koor en van het Iongerenkoor
nog menig biertje gedronken in café
Notermans. Rond 16.00 uur gaat
iedereen voldaan naar zijn basis terug.
Het 50-jarig bestaansfeest van het Ker-
kelijk Zangkoor is ten einde.

1978
18 februari
Wij vieren het gouden huwelijksfeest
van het echtpaar Colla Vranken en
Eugenie Paquay. De eucharistieviering
voor het gouden bruidspaar wordt
opgeluisterd met de tweestemmige mis
In honorem Angelorum onder directie
van Iannie Meertens met als gastorga-
niste mejuffrouw Marjo Hartmann.

20 februari
Het oksaal wordt verrijkt met een
ingelijste oorkonde als herinnering aan
het gouden jubileum. Deze oorkonde,
een idee van jef Bormans, is geschon-
ken door en aan de leden van het koor.

Het ontwerp is van Ief Hartmann, pro
deo uitgevoerd door de heer G. Iaspers
uit Gronsveld.

20 mei
Ief Hartmann en Iosephine Piters
vieren hun 25-jarig huwelijksfeest.
Onder leiding van Iannie Meertens
zingt het koor, met orgelbegeleiding
van Marjo Hartmann, de tweestem-
mige mis van I. Schouten. Als tussen-
gezang brengt de organist-dirigent het
Dank sei Dir Herr ten gehore op het
orgel begeleid door Ian Hartmann.
Willy Duysens en Ief Bormans zingen
het tweestemmige Panis Angelicus van
Cesar Franck.
Het Trumpet Voluntary van Purcel
wordt vertolkt door trompettist Huub
Beesten uit Eijsden en Ian Hartmann
aan het orgel. js Avonds is het hele koor
met introducés te gast in zaal Wolfs,
alwaar “de Weizaangk” met vaandeldra-
ger Ha)r Weusten, bijgestaan door
pseudo dirigent Claes Ianssen (Colla
janssen) en alle leden van het koor een
act opvoeren die er niet om liegt.

8 juli
Dezelfde eucharistievieríng vindt
plaats, nu ter gelegenheid van het zil-
veren huwelijksfeest van ons damesbe-
stuurslid Annie Doumen-Konings en
Cornie Doumen. 's Avonds wordt hun
feest voortgezet in zaal Tossings-
Haenen. Het hele koor me't introducés
is aanwezig. Enige leden zingen, bege-
leid door accordeonmuziek, een voor
deze gelegenheid geschreven toepasse-
lijk lied. In een gloedvolle speech

we: .....
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Oorkonde bij gelegenheid van het gouden jubileum van
het zangkoor. Foto: Guy Schroen, 2002.

dankt de bruidegom het koor voor de
geweldige aubade die men hem, zijn
Annie en hun kinderen gebracht heeft.
Toch gaan wij, bestuur en leden, na
deze hemelse dag een beetje weemoe-
dig huiswaarts, omdat onze organist-
dirigent enkele weken geleden
meegedeeld heeft dat hij wegens
drukke werkzaamheden zijn taken zal
moeten neerleggen. Hij heeft ons ver-
zekerd dat wij op hem kunnen blijven
rekenen als organist. Voorwaar een
lichtpunt. De vier repetities, die hij ons
enkele jaren geleden aanbood om het
koor uit de nood te helpen, zijn vier
jaren geworden. Een bandje met de
twee laatste uitvoeringen onder zijn
directie wordt hem als troostprijs
onzerzijds aangeboden.

16 augustus
De nieuwe dirigent is de heer I. Heuts
uit Heer.

3 september
Vandaag is de eerste officiële repetitie
onder leiding van I. Heuts.
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Dirigent Willy Hageman, 1978-1979.

6 oktober
Het koor, inclusief introducés, is te
gast bij het Iongerenkoor in café
Notermans. Het Iongerenkoor viert
zijn eerste lustrum.

8 oktober.
Het koor onder leiding van I. Heuts,
zingt de meerstemmige Missa in
Honorem Angelorum met trompet-
begeleiding van enige leden van het
jongerenkoor. Na afloop is er nog een
gezellig samenzijn met de jongeren
café Notermans.

1979
Het SZste verenigingsjaar gaat niet al te
best van start. Dirigent I. Heuts neemt,
na overleg met het kerkbestuur,
ontslag als dirigent van het koor. Dit is
zijn eigen beslissing die in vriend-
schappelijk overleg genomen wordt. Ief
Hartmann stelt voor de heer Peter
Schroen uit Eijsden te benaderen.

Dirigent Peter Schroen en Willy Theunissen
tijdens de Bronk in Eijsden. Foto: 1997.

Pastoor M. Starmans gaat op pad rich-
ting Mesch en komt niet met lege
handen terug: Peter Schroen neemt het
aanbod aan en aanvaardt het dirigent-
schap. Op 20 februari volgt reeds de
eerste repetitie.

29 april
Burgemeester B. Wijnands reikt aan
twee gouden zangers de eremedaille in
zilver, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau, uit. Het zijn de heren
Chretien Pinckaers en Antoon janssen.
Beide zangers hebben in 1927 het koor
mee opgericht. Antoon Ianssen is,
behalve actief zanger, gedurende de
laatste 32 jaar penningmeester en
bestuurslid van het koor.
Chretien Pinckaers was vier jaar lang
belast met het secretariaat en daarnaast
van 1930 tot 1936 tweede dirigent.

29 mei
Iules Tossing wordt benoemd tot ere-
bestuurslid van het koor.

II augustus
Het echtpaar A. Iacobs-Duysens viert
zijn 25-jarig huwelijksfeest. Omdat
A. Jacobs al enkele decennia lid is van
het koor wordt een meerstemrnige mis
opgeluisterd. De trompetsoli zijn van
H. Boesten en I. Gulikers.

29 oktober
Vandaag overlijdt ons erebestuurslid
Teun Ianssen. Hij was meer dan 50 jaar
kerkzanger bij het koor.

Teun Janssen, penningmeester van 1940-
1972. Drager van de ere-medaille in zilver
verbonden aan de orde van Oranje
Nassau en ere-bestuurslid vanaf 1972.

24 december
Wij verzorgen, samen met een koper-
ensemble van de Koninklijke Harmonie
Sainte Cécile een kerstconcert. Dit
concert wordt gevolgd door een meer-
stemrnige nachtmis. Alle meerstem-
mige uitvoeringen in dit jaar stonden
onder directie van Peter Schroen en
werden begeleid door Iannie Meertens.

1980
Onze oud vice-voorzitter, heer Ieng
Wolfs, overlijdt in dit jaar na een lang-
durig ziekbed.

Jeng Wolfs, Putstraat. Vice-voorzitter van
1969-1973. Bij zijn terugtreden benoemd
tot ere-bestuurslid.

19 april
Het koor organiseert weer de koren-
avond. Zes koren van de koorkring
Gronsveld geven acte de precence.

28 april
De beer Jules Tossings ontvangt
uit handen van burgemeester Bèr
Wijnands de eremedaille in zilver
verbonden aan de orde van Oranje
Nassau.

5 juni
Het koor bezoekt de vocale muziek-
avond in de Roda Hal te Kerkrade.
De muziek wordt uitgevoerd door de
Mainzer Hofsänger.

1 O augustus
Vandaag is het 100 jaar geleden dat de
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile
haar eerste muziekklanken in Eijsden
liet klinken. De herdenking gaat
gepaard met een heilige mis in het
feestpaviljoen dat voor die gelegenheid
opgericht is in het park van kasteel
Eijsden. De koren van Breust, Eijsden
en Oost-Maarland luisteren gezamen-
lijk deze dankmis op voor ± 1200 aan-
wezigen.
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22 november
Als dank voor zijn vele verdiensten
voor het koor gedurende 53 jaren
wordt Chretien Pinckaers benoemd tot
erevoorzitter van het koor.

Chretien Pinckaers, onderdírigent van
1931-1936, secretaris van 1959-1962, in
1981 benoemd tot erevoorzitter en
vanaf 1979 drager van de eremedaille in
zilver verbonden aan de orde van Oranje
Nassau.

1981
In dit jaar, het 54ste verenigingsjaar,
valt niet erg veel te melden. De uitvoe-
ringen en repetities zijn er niet minder
om. Wel moge vermeld worden dat
tijdens de Sint-Cecilia avond in cafe'
Wolfs, de voorzitter, pastoor Max
Starmans, speciaal het woord richtte
aan het adres van onze dirigent Peter
Schroen die enkele weken geleden zijn
25-jarig jubileum als kerkzanger bij het
Sint-Christinakoor vierde. In naam
van het Sint Iosephkoor wordt hem
een geschenk aangeboden.
En voor het eerst in de historie wordt
samen met het Iongerenkoor op kerst-
avond een kerstconcert uitgevoerd.

1932
18 april
Bij gelegenheid van het 25-jarig jubi-
leum van het vaandel van de Ionkheid
van Oost, wordt de eucharistieviering
om 10.00 uur opgeluisterd door het
zangkoor in samenwerking met het
Iongerenkoor Oost-Maarland en de
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile
uit Eijsden. Het koor zingt het Gloria
uit de meerstemmig Missa Pro Pace,
Exsultate Iusti, het Pater Noster van
Peter Schroen en het Agnus Dei uit de
meerstemmige mis van Bruckner. Als
sluitstuk zingt het koor samen met het
Iongerenkoor de Ambrosiaanse
Lofzang. De harmonie voert enkele
prachtige nummers uit.

23 oktober
Het Sint-Céciliafeest staat in het teken
van het 55-jarig bestaan van het kerke-
lijk zangkoor.

24 december
Het kerstconcert, dit jaar samen met
het Iongerenkoor Oost-Maarland en
het koperensemble van de Koninklijke
Oude Harmonie van Eijsden, wordt
zowel door de grote belangstelling van
de zijde der parochianen als door de
aantrekkelijke afwerking van het vocale
en instrumentale programma een
groot succes.

31 december
De ledenlijst op de laatste dag van het
elfde lustrum meldt 18 dames en
15 heren.

1983
22 april
Vandaag is het koor te gast in de Sint-
Martinuskerk van Breust en luistert de
Eucharistieviering daar op met meer-
stemmige gezangen. Onze penning-
meester ontvangt uit handen van de
zeereerwaarde heer pastoor Willems
een envelop met inhoud.
Bij gelegenheid van het lll-jarig
bestaan van de Iongerenkerk Oost-
Maarland wordt een plechtige heilige
mis opgedragen. Deze wordt vocaal en
instrumentaal opgeluisterd door het
Sint Iosephkoor. Op de drukbezochte
receptie in de feesttent bij cle kerk
wordt aan het bestuur van de jubile-
rende vereniging door onze voorzitter,
pastoor Starmans, een envelop met
inhoud aangeboden.

26 november
Tijdens het Sint-Céciliafeest worden
twee jubilarissen gehuldigd, lef
Hartmann en Willy Duijsens, beiden
ruim 40 jaar kerkzanger. Zij ontvangen
de oorkonde en de gouden medaille
van de Gregoriusvereniging.

1984
8 juni
De pontificale heilige mis bij gelegen-
heid van het H. 1Vorrnsel, toegediend
door de bisschop, mgr. I. Gijsen, wordt
opgeluisterd door het koor. Na afloop
krijgt het koor van de bisschop een
adhesiebetuiging.

18 augustus
Ons dameslid, mejuffrouw Mia
janssen, treedt vandaag in het huwelijk
met de heer G. Dassen. Tijdens de
huwelijksmis zingt het koor De Neder-
landse Mis en enkele meerstemmig lie-
deren. Uit dank krijgen wij van het
kersverse bruidspaar op 21 augustus
daaropvolgend, na de repetitie, een
koffietafel aangeboden in de zaal van
cafe' De Oude Hoeve te Oost.

7 september
Als enig zangkoor van de koorkring
Gronsveld is ons koor uitgenodigd om
een muzikale hulde te brengen aan het
Sint-losephkoor van Eckelrade bij
gelegenheid van het 'FS-jarig bestaans-
feest. Hieraan wordt door velen gevolg
gegeven. Onder leiding van Peter
Schroen zingen wij het vierstemmige
Lang zullen ze leven en het Italiaanse
O Occi manza mia.

23 december
Vandaag wordt de hoogmis opgeluis-
terd door de Koninklijke Oude Har-
monie van Eijsden en neemt het
kerkkoor het vocale gedeelte voor zijn
rekening.

1 985
17 maart
Op uitnodiging van oud-dorpsgenoot
Huub Hartmann, nu pastoor te Geulle,
wordt een eucharistieviering opgeluis-
terd in de Sint-Martinuskerk van Oud-
Geulle. Om 10.00 uur ,s morgens en
onder bizarre weersomstandigheden
-de sneeuw ligt die dag vijf centimeter
dik- wordt de tocht vol goede moed
ondernomen. Tijdens deze viering
klinken de meerstemmige Missa in sina
nomine van la Viadana en enkele meer-
stemmige tussengezangen. Na deze zeer
geslaagde uitvoering, wacht ons een
gulle ontvangst in de nabij gelegen
parochiezaal. Deze wordt aangeboden
door het kerkbestuur van Geulle.
Pastoor H. Hartmann, geniet zichtbaar
temidden van zijn oud-dorpsgenoten.

14 mei
Paus Johannes Paulus II bezoekt
Nederland. Het Sint Iosephkoor is uit-
genodigd om met vele Limburgse
kerkkoren op vliegveld Beek aanwezig
te zijn voor het opluisteren van een
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pauselijke eucharistieviering. Dit is
niet aan dovemansoren gezegd. Om
5.00 uur in de morgen worden de deel-
nemers per bus opgehaald aan het
kerkplein van Oost-Maarland. De bus
rijdt via vele kerkdorpen in Zuid-
Limburg om de zangers uit deze
dorpen op te halen. Rond 8.00 uur
arriveren wij bij vliegveld Beek. Het
duurt tot 13.00 uur eer de Paus arri-
veert. Het stormt, windkracht 8. Voor
de kerkzangers geen pretje. De ponti-
ficale eucharistieviering duurt 2,5 uur.
Hierna lopen allen te voet tot bij de
parkeergelegenheid, ook ongeveer
45 minuten. Het is ondanks alles een
unieke gebeurtenis die niemand had
willen missen. Alle indrukken van die
dag weergeven is bijna niet mogelijk,
het zijn er te veel.

18 mei
Dit is de dag van het zilveren huwe-
lijksfeest van ons lid Ria Pinckaers-
Huntjens. Het koor zingt naar best
vermogen meerstemmig tijdens de mis
tot dankzeggíng. Daags nadien gaat het
hele koor naar hoeve Pinckaers waar
een goede smaakvolle koffietafel ons
ten deel valt.

1 936
22 februari
Het eerste feest in dit jaar vindt plaats
in het Cultureel Centrum te Eijsden.
Het zilveren bruidspaar Colla Ianssen
en Maria Kevers hebben kosten nog
moeite gespaard. En het mag gezegd en
geschreven worden, zij krijgen loon
naar werk. In de dankmis wordt veel
en goed gezongen. Alles staat in het
teken van meerstemrnigheid. Tijdens
de receptie, waarvoor het gehele koor
is uitgenodigd, wordt het viersternmige
Lang zullen ze leven gezongen. Om
deze dag nog een extra tintje te geven
is het zangkoor in de loop van de dag
weer omgetoverd tot de De Weizaangk.
Onder leiding van lef Hartmann en
met begeleiding van een echte orga-
nist, Iannie Meertens, worden enkele
toepasselijke nummers gezongen.
Tegen middernacht verschijnen twee
leden, vrienden van Colla, ten tonele
met een volle voorpagina van de Lim-
burger in een oplage van 100 exempla-
ren. Ze verdelen deze onder de
aanwezige gasten. De pagina staat bol

van vele wetenswaardigheden over
Colla en zijn echtgenote. Deze voorpa-
gina met de datum van dit feest is
door beide vrienden van het zilveren
paar samengesteld en door de redactie
van Dagblad de Limburger goed
genoeg bevonden om uit te geven.

20 september
Ons dameslíd Lucie Steijns-Wolfs viert
vandaag haar 25-jarige echtverbintenis
met Bèr Steijns. Voor beiden zingt het
koor meerstemmig tijdens de plechtige
eucharistíeviering. Uit dank krijgt het
hele koor weer een koffietafel aangebo-
den, waarna nog enkele uren in gezel-
lige sfeer wordt doorgebracht.

17 oktober
Weer wordt een korentreffen gehouden
in de kerk van Oost-Maarland.

22 oktober
Het Sint-Céciliafeest van dit jaar staat
onder andere in het teken van twee zil-
veren jubilarissen, namelijk mevrouw
l. v. Aubel en de heer W. Theunissen.
Beiden ontvangen uit handen van
pastoor Starmans de zilveren ereme-
daille van de Sint-Gregoriusvereniging
met de bijbehorende oorkonde.

1 987
24 januari
Vandaag is het 25 jaar geleden dat ons
lid Maria Pinxt-Straet trouwde met de
heer Mathieu Pinxt. Natuurlijk wordt
de plechtige mis tot dankzegging meer-
stemmig opgeluisterd door het koor.

18 oktober
Het koor bestaat 60 jaar. We vieren dit
op een eenvoudige, sfeervolle wijze in
de zaal van café de Oude Hoeve te
Oost. Tijdens de receptie komen veel
privé-personen en verenigingen hun
gelukwensen aanbieden. De damesle-
den trakteren alle aanwezigen op
koffie, broodjes en gebak.

December
Aan mevrouw E. Pleumekers-Ianssen
wordt het erelidmaatschap toegekend.
Op 20 december geven we samen met
het Iongerenkoor een kerstconcert. Het
diamanten koor eindigt het jaar met een
ledenaantal van 19 dames en 18 heren.

1 988
23 april
Op deze zaterdag beleven de leden en
introducés een bowlingavond, die zeer
in de smaak valt. Na afloop worden
allen in café Du Commerce onthaald
op een hapje en een drankje. Aan de
heer Ber Steijns wordt als winnaar een
kleine attentie aangeboden.

14 mei
In Huls-Simpelveld zingen we een
meerstemmige mis.

I 9 juni
Dezelfde uitvoering klinkt in de
parochiekerk van Banholt.

19 november
Tijdens het Sint-Ceciliafeest huldigt
het koor Colla Janssen vanwege zijn
40-jarig lidmaatschap. Pastoor Starrnans
overhandigt hem de gouden medaille
en de oorkonde van de Sint-Gregorius-
vereniging.

6 december
Het is het feest van Sint-Nicolaas en
ook repetitieavond. Het koor krijgt
bezoek van de goedheiligman. Met
gulle hand reikt hij geschenkjes uit en
voor ieder heeft hij een aardig woord.
We herkennen Ief Hartmann achter de
witte baard.

18 december
Het voltallige koor neemt deel aan een
kerstmiddag, georganiseerd in de Sint-
Martinuskerk te Breust. Ook de koren
van Breust en Eijsden nemen eraan deel.

1989
16 april
In de basiliek van het H. Sacrament te
Meerssen wordt een Eucharistieviering
opgeluisterd door ons koor. De mis en

` tussengezangen zijn natuurlijk meer-
stemmig.

22 april
Vandaag weer een bowlingavond in
Maastricht! Bijna alle leden met intro-
ducés zijn hierbij aanwezig. Na afloop
is er in zaal De Oude Hoeve een kof-
ñetafel.
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I 0 jum'
Het kerkkoor uit Huls-Simpelveld
brengt een tegenbezoek aan onze
parochie en verzorgt de zaterdagavond-
viering op een voortreffelijke wijze.

December ,
Samen met het Jongerenkoor Oost-
Maarland wordt ook dit jaar weer een
kerstconcert gegeven.
In het afgelopen jaar traden drie leden
uit het koor en meldden zich twee
nieuwe leden aan.

1990
28 april
Weer een bowlingavond. De derde al.

2 september
Het koor bezoekt, samen met het kerk-
koor van Mariadorp, de Passiespelen
in Tegelen. Het is belevenis dit indruk-
wekkende schouwspel van nabij te
bewonderen.

Céciliofeest
Tijdens het Sint-Ceciliafeest worden
twee jubilarissen gehuldigd. Antoine
Jacobs ontvangt uit handen van
pastoor Starmans de gouden medaille
en bijbehorende Oorkonde van de
Sint-Gregoriusvereniging. De zilveren
medaille valt ten deel aan Pierre
Warnier. Antoine Iacobs is 40 jaar lid
van het koor en Pierre Warnier 25.

December
Op 23 december werkt het koor mee
aan een kerstconcert in de Sint-
Martinuskerk van Breust, georgani-
seerd door het Sint-Christina koor uit
Eijsden. In overleg met het Jongeren-
koor Logo wordt, wegens geringe
belangstelling, het kerstconcert afge-
schaft. Het kerkkoor zal voorafgaand
aan de nachtmis blijven concerteren.
Het öäste verenigingsjaar sluit af met
16 damesleden en 16 herenleden.

1 991
25 mei
Samen met de Vroenhofzangers wordt
een evenementenmiddag georganiseerd.
Om 15.00 uur vertrekken we gezamen-
lijk naar de kerk van Sint-Pieter, verge-
zeld van vele introducés. Een oriëntatie-
tocht over de Sint-Pietersberg is het
eerste programmapunt. Dan volgt het

opluisteren van een eucharistieviering
in de parochiekerk van Sint-Pieter op
de Berg. Deze viering wordt door
beide koren beurtelings en meerstem-
mig opgeluisterd. Het is een perfecte
uitvoering van beide gezelschappen,
onder leiding van Peter Schroen en
aan het orgel begeleid door Iannie
Meertens. Na deze viering wordt in het
café-restaurant van het Paviljoen te
Heer een smakelijke maaltijd geser-
veerd. We brengen de dag, tot rond
middernacht, in een prima sfeer door.

23 jam'
In het kader van de uitwisseling van
de kerkkoren voeren we in de Sint-
Annakerk aan de Via Regia te
Maastricht de meerstemmige mis van
Griesbacher uit en vijf meerstemmige
tussengezangen. Na afloop biedt het
bestuur Limburgse vlaai, koffie en een
biertje aan in het restaurant Nautica
aan de jachthaven te Oost-Maarland.

16 november
Tijdens het Sint-Céciliafeest wordt
onze dirigent Peter Schroen gehuldigd
naar aanleiding van zijn 12%-jarig
dirigentschap van ons koor. Uit erken-
telijkheid bieden we hem een dirigeer-
stok aan. Dit doet hem groot
genoegen.

1 992
16 mei
Vandaag houden we een evenementen-
middag in Bemelen gevolgd door een
wandeltocht met opdrachten en om
19.00 uur in de kerk te Bemelen een
eucharistieviering, die wij meerstem-
mig opluisteren. De barbecuemaaltijd
na afloop laten wij ons goed smaken.

24 oktober
Het is 40 jaar geleden dat ons lid jean
Doumen in het huwelijk trad met
mejuffrouw Liza Gorissen. Vele jaren is
Iean lid van het koor. Uit erkentelijk-
heid zingt het koor tijdens de eucharis-
tieviering voltallig de XIIe gregoriaanse
mis met meerstemmige tussengezan-
gen. Na afloop van dit kerkelijk gebeu-
ren gaan allen ter koffietafel in zaal
De Reijckhof te Rijckholt.

30 oktober
In de Sint-Iosephkerk is weer het jaar-
lijkse korentreffen, georganiseerd door
ons koor. Aangezien de 250 kerkzan-
gers van de koorkring Gronsveld in
geen enkele zaal annex café in onze
parochie ondergebracht kunnen
worden, is de koffietafel na afloop
geserveerd in de zaal van de Konink-
lijke Oude Harmonie te Eijsden.
Tijdens het Sint-Céciliafeest wordt
organist Jannie Meertens gehuldigd
voor zijn 40-jarig jubileum. Uit
handen van pastoor Max Starmans
ontvangt hij de gouden Gregoriusme-
daille van de Sint-Gregoriusvereniging,
met oorkonde en speld. Na deze mooie
feestavond sluit het koor zijn 65ste
verenigingsjaar af.

1993
15 mei
Het echtpaar Ief Hartmann-Piters is
op deze dag 40 jaar getrouwd. Om
12.00 uur zingt het koor een meer-
stemmige mis met tussengezangen. Als
trompetsolist begeleidt Io Gulikers de
Ambrosiaanse Lofzang die door het
koor gezongen wordt. Om 19.00 uur is
het gehele koor, mét introducés in het
Cultureel Centrum te Eijsden, waar het
feest tot 1.00 uur in de nacht duurt.
De Weizaangk treedt ook weer op.

25 met'
Geschokt ontvangen wij vandaag het
overlijdensbericht van ons bestuurslid
Hay Weusten. 20 jaar was hij een
trouw en waardig lid van het koor.

19 juni
Vandaag is het 40 jaar geleden dat ons
lid mevrouw Annie Doumen in het
huwelijksbootje stapte met de heer
Cornie Doumen. De dankmis voor
beide robijnen jubilarissen wordt door
alle koorleden op een voortreffelijke
manier ten gehore gebracht. Na afloop
wordt ons, als dank, in café De Prijje-
kojl een koffietafel aangeboden.

28 augustus
De evenementendag voert ons dit jaar
naar de kasteeltuinen te Arcen met zijn
32 ha natuurschoon. Om 12.00 uur
genieten wij in het koetshuis van het
kasteel van een broodrnaaltijd, waarna
wij onder begeleiding van een gids een
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Sint-Christinakerk, Eijsden. Foto: EV36.

twee uur durende wandeling door de
tuinen maken. Op de terugweg genie-
ten we in het restaurant De Poort van
Limburg te Weert van een diner.
Omstreeks 22.00 uur zijn allen veilig
terug in Oost-Maarland.

13 november
In zaal De Oude Hoeve viert het koor
het traditionele Sint-Céciliafeest met
een record aantal jubilarissen, te weten
Ief Hartmann en Willy Duysens,
beiden 50 jaar lid, mevrouw Mia
Dassen-Janssen en mevrouw Maria
Pinxt en de heren lean Doumen en Ief
Bormans, allen 25 jaar lid. De zilveren
jubilarissen krijgen uit handen van
pastoor Starmans elk de oorkonde met
medaille van de Sint-Gregoriusvereni-
ging. De twee gouden jubilarissen ont-
vangen het Erediploma van deze
vereniging. Dit unieke feest wordt om
02.00 uur besloten.
Tenslotte vermelden we van dit jaar
nog dat het koor naar aanleiding van
het 33-jarig bestaansfeest van de
CV. De Krubbebieters, in samenwerking
met Vocalgroup Logo, de jubileummis
opluistert.

1 994
5 februari
Op deze dag vindt de uitvaartmis en
de begrafenis plaats van de erevoorzit-
ter van het koor, de heer Chretien
Pinkaers. Als medeoprichter van het
koor heeft hij meer dan 60 jaar lang
zijn “gouden stem” laten klinken in
onze kerk en elders. Het koor verliest
in hem een goede vriend.

13 februari
Onze zustervereniging, het Christina-
koor van Eijsden, viert zijn 125-jarig
bestaan. Het jubilerend koor nodigt
ons uit het jubileumjaar te openen met
het opluisteren van de eucharistievie-
ring in de Sint-Christinakerk van
Eijsden. Uit dank worden wij in café
De Raetskelder onthaald op een wel-
voorziene koffietafel. Het feestcomité
van het Sint-Christinakoor biedt tot
slot ons koor een schilderstuk aan: Het
vaandel van Sint-Christina. Dit schil-
derstuk siert sindsdien mede het
oksaal in de Sint-Iosephkerk te Oost-
Maarland.

Evenement
Op de evenementendag maken we dit
jaar een bustocht naar Brugge, waar
het koor door twee gidsen wordt rond-
geleid. We rijden om 17.00 uur terug
richting Lier, waar we om 19.00 uur
aanschuiven aan een diner om vervol-
gens tegen 21.00 uur de terugreis naar
Oost-Maarland te aanvaarden.

Eijsden 50 jaar bevrijd
In het kader van Eijsden 50 jaar
bevrijd, wordt de Sint-Iosephkerk uit-
verkoren voor een pontificale eucha-
ristieviering die gecelebreerd wordt
door de bisschop van Roermond,
mgr. Frans Wiertz, en die wordt opge-
luisterd met de meerstemmige Missa
Brevis van Cassioline en enkele meer-
stemmige gezangen. Deze viering
wordt door de regionale televisie uit-
gezonden. Het geheel staat als altijd
onder leiding van Peter Schroen en
wordt aan het orgel begeleid door
Jannie Meertens.

12 november
Het Sint-Céciliafeest in café De Prijje-
kojl beleeft een hoogtepunt met de
huldiging van het zilveren dameslid

mevrouw Nelly Gulikers-Ianssen. Zij
ontvangt, net als haar voorgangers, uit
de handen van pastoor Starmans, de
zilveren eremedaille met oorkonde van
de Sint-Gregoriusvereniging.

1 995
12 maart
Op uitnodiging van de eerwaarde
zusters van de H. Carolus Borromeus
te Rijckholt zingen we de zondagse
hoogmis in hun kloosterkapel. Na
afloop is er weer een koffietafel.

17 mei
Omroep Limburg maakt in samenwer-
king met de Gregoriusvereniging
tijdens de repetitie een opname van
gewijde zang en muziek. De opname
wordt in de maand juni uitgezonden
tijdens het programma Musica Sacra.

21 mei
Bij gelegenheid van de evenementen-
tocht, die ons dit jaar naar Antwerpen
voert, vertrekt het koor om 8.00 uur
vanaf het kerkplein via Scherpenheuvel
naar de eindbestemming, waar om
12.00 uur de lunch gebruikt wordt.
Om 14.00 uur maken wij, onder
leiding van een gids, een wandeling
door het havengebied van Antwerpen.
Om 17.00 uur begint de terugreis. In
restaurant de Auberge te Kanne krijgt
het koor een diner aangeboden.

12 augustus
Onze zangeres Joke Kiliaan viert
vandaag haar robijnen huwelijk met
Ernst Schutz. Het koor zingt als
gebruikelijk voortreffelijk tijdens een
dankdienst, Ioke en Ernst waardig.
is Avonds is het koor met introducés
aanwezig op de Laathof te Mesch, om
samen met het bruidspaar feest te
vieren.

11 november
Het Sint-Céciliafeest wordt ingezet met
een plechtige eucharistieviering,
waarna allen te gast zijn in de zaal van
de Oude Hoeve. Mevrouw Annie
Doumen staat in het middelpunt van
de belangstelling. Zij krijgt de zilveren
medaille uitgereikt vanwege haar
.ZS-jarig lidmaatschap. Ook zij ont-
vangt deze onderscheiding uit handen
van pastoor M. Starmans.
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1996
17 maart
Het koor luistert de eucharistieviering
op in de parochiekerk te Cadier en
Keer. Na de uitvoering krijgen we in de
aula van de school een traktatie aange-
boden, bestaande uit koffie met wafels.

23 maart
In Maastricht houden we weer een
bowlingwedstrijd. Volgens de jury
wordt dit sportevenement ieder jaar
professioneler. Na afloop hiervan is in
zaal Tossings te Breust een gezellig
samenzijn, gecombineerd met een
dineetje, dat bij alle deelnemers in de
smaak valt. Hierna volgt de prijsuitrei-
king die bij velen de lachspieren in
werking zet. De poedelprijs valt ten
deel aan de gracieuze speelster Thea
Schutz-Mannens en de ongelukkigste
speelster Roza Wolfs-Rousch.

Bronk
Sinds onheuglijke tijden worden op
bronkmaandag de beide Ionkheidmis-
sen én de Schuttersmis opgeluisterd
door de heren zangers van het koor.
Het is ook bijna een traditie geworden
dat tijdens de tien minuten durende
pauze tussen beide heilige missen de
heren zangers, “de Gregorianissimo's",
even op verhaal komen bij Pierre en
Marijke Warnier-Ianssen thuis, waar
zij zomaar op kofñe en broodjes met
ham en kaas getrakteerd worden. Voor
deze gastvrijheid danken we Pierre en
Marijke hier nog eens hartelijk.

Céciliafeest
Tijdens de Sint-Céciliafeestavond in zaal
De Smieëd te Maarland huldigen we
twee robijnen jubilarissen, dirigent Peter
Schroen en lid Bert Wetzels. Zij begon-
nen beiden hun kerkzangers-loopbaan
bij De Torenhaantjes te Eijsden.
Op de avond wordt door zes leden een
komische klucht van 45 minuten, De
rijdende rechter, gespeeld. Tekst, zang
en muziek zijn door dit zestal zelf
geschreven. De publieke opinie is dui-
delijk: voor herhaling vatbaar.

1997
Het 7Dste verenigingsjaar begint net als
de 69 voorgaande jaren met een
nieuwjaarsreceptie op de pastorie.

Enthousiaste koorleden met accordeonbegeleiding door Jef Hartmann bij gelegenheid
van het gouden huwelijksfeest in 1997 van het zangersechtpaar Harrie Wolfs en Rosa
Rousch in zaal De Oude Hoeve te Oost. Foto: Arno Wolfs, 1997.

II januari
Onze leden Harrie en Rosa Wolfs-
Rousch vieren hun gouden huwelijks-
feest. De eucharistieviering wordt door
het voltallige koor opgeluisterd. Tijdens
de Ambrosiaanse Lofzang speelt een
kleinzoon van Harrie en Rosa de trom-
petsolo. 's Avonds, tijdens en na de
receptie, zijn alle leden met introducés
op het feest aanwezig. Meerdere vocale
en instrumentale nummers worden
daar ten gehore gebracht.

20 april
De voorzitter van het koor viert zijn
gouden priesterjubileum. De feestdag
wordt ingezet met een plechtige eucha-
ristieviering, opgeluisterd door het koor
Logo en een koperensemble van de
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile. Na
deze plechtigheid wordt de gouden
jubilaris, vergezeld door alle plaatselijke
verenigingen en de Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden, in een feeste-
lijke stoet naar de school van Oost-
Maarland begeleid, waar een druk-
bezochte receptie plaatsvindt.

IO mei
De jaarlijkse evenementendag voert ons
per bus naar Duitsland. In Königs-
winter aangekomen, gebruiken wij de
lunch. Na diverse bezienswaardigheden
bezocht te hebben, dineren we op de
terugweg in hotel-restaurant Bergzicht
in Vijlen. Om 21.30 uur wordt de
terugreis naar Oost-Maarland aanvaard.

24 mei
Amper vier maanden na zijn gouden
huwelijksfeest overlijdt ons lid en oud
secretaris Harry Wolfs. Wij allen verge-
zellen hem tijdens de uitvaartmis en de
begrafenis op het kerkhof te Oost-
Maarland. In de requiemmis wordt
So nimm denn meine Hände en Herr,
deine Güte gezongen.

29 juni
In de kerk van Mariadorp wordt de
meerstemmige mis van Pater janssen
gezongen. De componist is tijdens deze
uitvoering zelf aanwezig.

26 augustus
De voorzitter nodigt alle aanwezigen,
na een korte repetitie, uit om in café
De Smie'e'd enkele consumpties te nut-
tigen in verband met zijn gouden
priesterjubileum.

15 november
Het koor viert het jaarlijks Sint-
Céciliafeest.

1998
23 mei
Vandaag is weer onze jaarlijkse evene-
mentendag. Men heeft een tocht in de
Voerstreek geregeld. Om halftien
worden allen door een bus opgehaald
en naar café De Berwien in Moelingen
gebracht. Hier worden we hartelijk
ontvangen door de patron Eduard. Na
de koffie met gebak gaat het naar het
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cultureel centrum van de streek, waar
een videofilm wordt vertoond over het
reilen en zeilen van de Voerstreek. Om
12.30 uur kunnen allen zich tegoed
doen aan het “noenmaal'l een streek-
gerecht met bloedworst en appels.
Deze maaltijd bevalt iedereen goed.
Dan gaan wij met de autotrein door de
Voerstreek om ons op De Pley in
Noorbeek neer te vleien voor een con-
sumptie. Om 18.00 uur is het diner in
De Berwien rnet als apotheose het
optreden van een accordeonduo.

16 oktober
De korendag wordt dit jaar weer georga-
niseerd door het eigen kerkkoor in de
Sint-Iosephkerk. Zeven koren nemen
deel. Na afloop is er een gezellig samen-
zijn van deze zeven koren in de zaal van
de Koninklijke Oude Harmonie in
Eijsden.

25 oktober
Het bestuur fêteert ons zusterkoor
Logo bij gelegenheid van hun zilveren
bestaan.

Céciliafeesr
Tijdens de Sint-Cécilia-avond in
De Oude Hoeve te Oost wordt de heer
Colla Janssen gehuldigd door de voor-
zitter, pastoor Starmans, in verband
met zijn 50-jarig zangersjubileum en
ontvangt hij het erediploma van de
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.
Verder is er nog een sketch door de
dames van het koor en enkele heren,
genaamd: De boer had maar ene koe...
Zoiets is, gezien het applaus, altijd aan
te bevelen. Alles stond onder leiding
van Ief Hartmann, accordeonist.

1999
11 april
We geven een uitvoering in het Sint-
Gerardusklooster te Wittem.

1 mei
Wij ontvangen het bericht van het
overlijden van onze vice-voorzitter de
heer Willy Duysens. Ruim 56 jaren is
hij lid van het koor geweest, waarvan
19 jaar vice-voorzitter. Tijdens de
requiemmis nemen wij allen op 6 mei
afscheid van hem. Op verzoek van de
familie zingt het koor de Tantum Ergo
van Scherpenheuvel en enkele

gregoriaanse gezangen. Willy was zeer
gehecht hieraan evenals aan Lauda
Sion Salvatorem, wat wij ook zingen.
Op het kerkhof wordt afscheid
genomen met het lied So nimm denn
meine Hände. De heer L. Wolfs spreekt
namens het koor een afscheidswoord.

Evenement
Voor de evenementendag wordt
gekozen voor een dagtocht per bus
door de Ardennen met bezoeken aan
Coo en Dinant. Na de koffiepauze in
Coo, lunchen we in Holtum bij de
grotten, waarna de reis verder gaat naar
het stadje Dinant en vervolgens is er
op de Boerenhof op de Planck rond
19.00 uur een diner. Om circa 21.30 uur
is iedereen weer veilig thuis.

18 augustus
Na een korte repetitie in zaal De Oude
Hoeve wordt een algemene ledenverga-
dering belegd in verband met de open-
staande bestuursfunctie door het
overlijden van W. Duysens. De heer
lef Hartmann wordt met 23 stemmen
voor en 2 tegen in het bestuur opgeno-
men en tijdens een bestuursvergade-
ring ten huize van mevr. Gonnie
Partouns-Reynders met 5 stemmen
voor, een tegen en 1 blanco, gekozen
tot vice-voorzitter.

28 oktober
Vandaag krijgen de dames koorleden
tot hun aller tevredenheid een nieuw
uniform.

13 november
Sint-Céciliafeest in zaal café de Smieëd.
Dit jaar zijn er geen jubilarissen.

2000
8 april
Om 19.00 uur vertrekt het koor per
gecharterde bus naar Herberg Mareveld
in Schimmert. Hier vindt iedereen wel
iets van zijn gading tussen de daar
aanwezige spellen. Halverwege de
avond worden allen, inclusief intro-
ducés, verzocht aan het banket deel te
nemen. Dat hoeft maar eenmaal
gezegd te worden. Een apart woord
van dank aan de dames bestuursleden
en de secretaris L. Wolfs, die dit karwei
voor ons aller welzijn klaarden, is zeker
op zijn plaats.

30 april
Op deze koninginnedag wordt onze
voorzitter, pastoor M. Starmans, door
burgemeester en wethouders van
Eijsden gedecoreerd en gepromoveerd.
Het bestuur en vele anderen feliciteren
hem met zijn benoeming tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau. Na ruim
25 jaar eindelijk weer een ridder in het
kerkelijk zangkoor.

3 juni
Om 19.00 uur luistert het
“Oogstdankkoor” onder leiding van
Peter Schroen een heilige mis op in
de Sint-Iosephkerk voor leden en
oud-leden van de L.L.T.B. afd. Eijsden.
Dit koor werd in 1996 opgericht bij
gelegenheid van het eeuwfeest van
de L.L.T.B.

1 8 juni
Het koor zingt in de eeuwenoude abdij
van Val Dieu om 10.00 uur de hoogmis.
Dat dit bij de monniken in goede aarde
valt, bewijzen de consumpties die wij
na afloop mogen ontvangen.

Iuli
In café De Raetskelder neemt de
Evangelische Omroep een drie uur
durende zomerspecial op over het
dorpsleven en bepaalde gebruiken in
Eijsden. De voorzitter van het zangkoor
van Oost-Maarland wordt ook geïnter-
viewd. Het gaat hem goed af. Nader-
hand zei de voorzitter laconiek: “De
E.O. had er een televisie-uitzending van
willen maken, maar toen ze mij zagen,
weken ze van hun voornemen af en
besloten er maar een radio-uitzending
van te maken.” De uitzending vindt
plaats op 13 juli.

11 november
Tijdens het Sint-Céciliafeest ontvangt
mevrouw Elise Rompelberg de zilveren
medaille van de Gregoriusvereniging
voor haar 25 jarig zangersjubileum. Zo
ook de heer Giel Dassen die dezelfde
eer te beurt valt voor zijn ruirn 25 jaar
trouwe dienst aan de kerk en de litur-
gische zang. Tot slot is het de beurt aan
A. Jacobs. Voor zijn 50-jarig lidmaat-
schap van het kerkelijk zangkoor ont-
vangt hij het erediploma van de
Nederlandse Gregoriusvereniging.



l
Nummer

91
-92,

oktober

2002

43 Uit Eijsdens Verleden

Uitvoering
Een satire “Op het nonnenkoor van
Casanova” door een negental dames en
heren wordt vocaal en instrumentaal
voor het voetlicht gebracht. Secretaris
L. Wolfs oogst veel succes met zijn
Vlaams-Nederlandse “preek” met als
onderwerp het scheppingsverhaal. De
intro,s van beide optredens zijn in
goede handen bij de heer Giel Dassen.

5 december
Tijdens een repetitiepauze wordt naar
aanleiding van surprise-avond op het
oksaal koffie met gebak geserveerd.
Dit is een leuk initiatief van de dames-
bestuursleden en het wordt hooglijk
gewaardeerd.

2001
13 januari
Een donkere schaduw valt over het Sint
losephkoor. Na een relatief kort ziekbed
overlijdt in het ziekenhuis onze oud-
secretaris en trouw lid de heer Giel
Dassen. Ruim zes weken geleden stond
hij nog als een rots in de branding op de
wekelijkse repetitie tussen ons in. Hij
miste zelden een repetitie. Twee
maanden geleden ontving hij de zilveren
medaille van de Nederlandse Gregorius-
vereniging voor zijn 25-jarig kerkzanger-
jubileum. Hij was degene die, enkele
jaren geleden, het initiatief nam een
feestcomité samen te stellen voor het
toekomstige 75-jarig jubileum van het
koor. Hij nam er zelf zitting in. Op de
morgen van 18 januari zijn allen om
10.00 uur aanwezig bij de uitvaartdienst,
waar vice-voorzitter lef Hartmann een
inmemoriarn uitspreekt als laatste groet.
Op het kerkhof wordt als afscheid het
So nimm den meine Hände gezongen.

22 april
De jaarlijkse evenementendag voert een
45-tal leden en introducés door het
Zuid-Limburgs landschap. Het gaat
afwisselend per bus en trein (miljoenen-
lijntje) naar Kerkrade, waar de lunch
gebruikt wordt en wij het Industrion
bezoeken. Omstreeks 18.00 uur zijn we
te gast in een restaurant, gelegen tegen
de helling van de Sint-Pietersberg, waar
we van een smaakvol diner genieten.
Om 22.00 uur is iedereen terug op het
kerkplein in Oost-Maarland.

75
lei Mi

Feestcomité jubilerend zangkoor. V.|.n.r.: Mia Dassen-Janssen, Lucie Steijns-Wolfs,
Colla Janssen, Thea Schutz-Mainz, Nelly Guiikers-Janssen. Ontbrekend op deze foto: Han
Janssen uit Oost en Jean-Paul van Aubel uit Maarland.
Foto: Paul Rutten, 2002.

26 mei
Het koor, nauwelijks bekomen van de
zware slag ruim 4 maanden geleden,
wordt opnieuw getroffen door een
overlijdensbericht: het betreft
mevrouw Ria Pinckaers-I-Iuntjens.
Vijfentwintig jaar lang is zij lid van het
koor. Zeventien jaar daarvan voerde zij
in perfectie het financiële gedeelte uit.
Op 30 mei, tijdens de uitvaartdienst,
zingt het koor meerstemmige liederen.
Voor de absoute spreekt de vice-voor-
zitter een afscheidswoord. Op het
kerkhof volgt het vierstemrnige
So nimm denn meine Hände.

Bronk
Bronkmaandag zijn alle mannelijke
koorzangers tijdens de pauze tussen de
twee heilige missen weer te gast bij
Pierre en Marijke Warnier Ianssen. Zij
laten zich de belegde broodjes, koffie
en vlaai goed smaken. Zo goed zelfs,
dat het uitnodigend paar niet veel
meer behoeft op te ruimen. Pierre en
Marijke, nogmaals dank.

10 november
Sint-Céciliafeest in café De Smieëd.
Mevrouw Fien Mannens wordt onder-
scheiden met de zilveren medaille van
de Gregoriusvereniging wegens haar
25-jarig lidmaatschap. Ook de heer
Louis Wolfs wordt in het zonnetje gezet
vanwege zijn vele verdiensten voor het
koor. Een kleine attentie wordt hem als
speciale dank aangeboden.

9 december
Na een grote facelift wordt in de Sint-
Iosephkerk de Sint-Corneliuskapel, die
vele decennia in onbruik is geweest,
opnieuw in gebruik genomen. Tijdens

de inzegening zingt het koor een
nieuw ingestudeerd Sint-Corneliuslied.

21 december
Frans Cortenraed, burgemeester van
Eijsden, recipieert vandaag in het
gemeentehuis van Eijsden omdat hij
met pensioen gaat. lef Hartmann en
L. Wolfs brengen namens het koor
onze dank en onze beste wensen over.

2002. jubileumjaar!
1 januari begint het jubileumjaar, het
75ste verenigingsjaar van het Kerkelijk
Zangkoor Sint Ioseph. Om het bestuur
te ontlasten gaat een feestcomité van
start onder leiding van Colla janssen.
Dit comité bestaat uit leden van het
koor en nog twee jonge mannen, geen
koorleden, een van Oost en een van
Maarland.

19 met'
De parochie Oost-Maarland viert het
75-jarig bestaan van de kerk. De plech-
tige eucharistieviering om 10.30 uur
wordt opgeluisterd met de meer-
stemmige mis van Pater janssen. Tus-
sengezangen zijn: Het Magniñcat, Veni
Sancte Spiritus van Palestrina en het
vierstemmige Adoremus. Na deze
viering onder leiding van Peter Schroen
en begeleid door Iannie Meertens aan
het orgel gaan allen ter receptie in het
schoolgebouw van Oost-Maarland.

17 juni
Tijdens dit jubileumjaar wordt er geen
evenementendag georganiseerd
vanwege de vele werkzaamheden ter
voorbereiding op het feest. Op deze
maandag 17 juni vergadert de vice-
voorzitter van het koor en de voorzit-
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Kerkelijk Zangkoor Sint Joseph Oost-Maarland o.l.v. Peter Schroen. Foto: Paul Rutten, 2002.

ter van het feestcomite' met de redactie
van Uit Eijsdens Verleden. De agenda
van deze vergadering heeft maar één
punt: De Stichting Eijsdens Verleden
brengt een U.E.V.-themanummer uit
bij gelegenheid van het 75-jarig jubi-
leum van het Sint Iosephkoor in
oktober 2002.

Het jubileum

Het feestcomité heeft een grootse jubi-
leumviering gepland.

Donderdag 10 oktober 2002 zal om
8.45 uur in de kerk een concertorgel
worden geplaatst op het priesterkoor
en op vrijdag 11 oktober zal om
20.30 uur de generale repetitie worden
gehouden.

Zondag 13 oktober om 10.30 uur:
plechtige eucharistieviering op het
priesterkoor, om 12.00 uur gevolgd
door een bloemenhulde op het
kerkhof, waarna een feestvergadering
en huldiging van de jubilarissen in
café-zaal De Smieëd te Maarland zal
plaatsvinden. Ook zal hier een foto-
tentoonstelling geopend worden.

Woensdag 16 oktober is een repetitie
samen met mannelijke leden van
Martinus- en Christinakoor gepland in
de kerk van Breust.

Zondag 20 oktober: eucharistieviering,
opgeluisterd door het D.S.M.-koor.
Woensdag 23 oktober om 20.30 uur:
repetitie voor de drie koren in de kerk
van Eijsden.

Het in 1973 opgerichte Jongerenkoor Oost-Maarland, later gewijzigd in Vocal Group Logo.
Foto: 1973.

Zondag 27 oktober, Allerheiligen: om
10.30 uur een Nederlandstalige mis,
gezongen op het priesterkoor.

Woensdag 30 oktober: weer een geza-
menlijke repetitie met de kerkkoren
van Breust en Eijsden in de kerk van
Oost-Maarland.

Zondag 3 november om 10.30 uur:
heilige mis, geheel Gregoriaans gezon-
gen'door de mannen van Breust,
Eijsden en Oost-Maarland. Alle zangers
zullen om 10.00 uur aanwezig zijn op
het priesterkoor, in uniform. De dames
valt de eer te beurt om voor in de kerk
plaats te nemen. Na afloop: een gezellig
samenzijn in cafe' De Oude lloeve.

Zondag 10 november zal het jubileum-
feest afgesloten worden met een
eucharistieviering om 10.30 uur in de
Sint-losephkerk. Die viering wordt
vocaal en instrumentaal opgeluisterd
door Vocal Group Logo. Logo is de
jongste telg van de vocale familie.
29 jaar geleden werd dit koor opge-
richt en het heeft sindsdien zijn sporen
in onze gemeenschap verdiend. Het
Sint Iosephkoor wordt om 10.00 uur
afgehaald aan het schoolplein door de
schutterij en jonkheden van Oost en
Maarland. Het kerkbestuur zal het
jubilerende koor welkom heten aan de
deur van de kerk. Na afloop van de
viering zal het koor, weer begeleid
door schutterij en jonkheden, naar
café-zaal De Parasol gebracht worden
waar een receptie aangeboden wordt
aan het koor en zijn jubilarissen.
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Lijsten van bestuursleden, leden, organisten en directeuren

Ledenlijst per 13-10-2002
Voorzitter Pastoor Max Starmans
Vice-
voorzitter De heer Jef Hartmann
Secretaris De heer Louis Wolfs
Penning-
meester Mevr. Mia Dassen-Janssen
Bestuurslid Mevr. Annie Beckers-Snoep
Ere-lid Mevr. Lamkin-v. Hooren
Ere-lid Mevr. Pien Mannens-Wolfs
Dirigent De heer Peter Schroen
Organist De heer Jannie Meertens

Peter Schroen. pastoor Max Starmans
en Jannie Meertens zijn al respectieve-
lijk 23 jaar, 32 jaar en 50 jaaril) in
functie.

Jannie Meertens, De gouden kerkorganist.
De heer Meertens is sinds 1952 organist en
hij was dirigent van 1954-1958 en van
1975-1978. Foto: Paul Rutten, 2002.

Leden in alfabetische volgorde
Dames:
Isabeš v. Aubel-Hornesch
Annie Beckers-Snoep
Mia Dassen-Janssen
Annie Doumen-Konings
Nelly Gulikers-Janssen
Jinette Jeuken
Fien Mannens-Wolfs
Maria Pinxt-Straet
Truus Pinxt-Tilly
Gonnie Partouns-Reinders
Elise Rompelberg
Lucie Steyns-Woifs

Els Schiffeleers-Notermans
Joke Schutt-Kjliaan
Thea Schutz-Mainz
Carla Wiche-Lucassen
Rosa Wolfs-Rousch

Heren:
Jef Bormans
Jean Doumen
Jef Hartmann
Mathieu Hoogenboom
Antoine Jacobs
Colla Janssen
Pierre Warnier
Bert Wetzels
Louis Wolfs

Organisten 1927-2002
1927-1935 Pierre Wolfs - Eijsden
1935- 1939 Egidius Brouwers -

Cadier en Keer
1939- 1941 Leo Joskin - Rijckholt
1941- 1945 Jean Wolfs - Breust-Eijsden
1945- 1952 H. van der Mullen - Oost,

gemeente Eijsden
1952- heden Jannie Meertens - Eijsden

Gastorganisten
1929 de heer Reinarts - Maastricht
1937 de heer J. Kuipers - Maastricht
1957 - 1958 de heer Huub Wolfs -

Eijsden
1958 - 1960 mej. Lisette Henquet -

Eijsden
1975 de heer Schmeits - Eijsden
1975 - 1978 mej. Marjo Hartmann

Reserve-organist
1975 - hedenJef Hartmann

Directeuren 1927-2002
1927-1935 Pierre Wolfs - Eijsden
1935-1939 Egidius Brouwers -

Cadier en Keer
1939-1941 Leo Joskin - Rijckholt
1941-1943 Math \Nolfs - Breust-

Eijsden
1943-1947 Pierre Castermans -

Maastricht
1947-1954 H. Theelen - Maastricht
1954-1958 Jannie Meertens - Eijsden
1959-1960 Pater de Man van de

paters van Marianhill te
Breust-Eijsclen

1960-1975 W. Hageman - Maastricht
1975-1978 Jannie Meertens - Eijsden

1978-1979 J. Heuts - Maastricht
1979- heden Peter Schroen - Eijsden.

Voorzitters 1927-2002
1927-1934 Rector G. Rosier
1934-1937 Pastoor G. Rosier
1937-1941 Pastoor M. Hamers
1941-1953 Pastoor G. Mulders
1953-1960 Pastoor W. Wolf
1960-1965 Pastoor J. Schrijnemakers
1965-1970 Pastoor G. Hommes
1970-heden Pastoor M. Starmans

Vice-voorzitters 1927-2002
1927-1931 Jacobus Huls
1931- 1933 Jos Janssen
1933- 1934 Gerard Thijssen
1934-1935 Arnoldus Rousch
1935-1937 Willem Depuis
1937-1940 P. Janssen
1940-1949 Jacq Hulst
1949- 1954 Ant. Janssen
1954-1959 Jacq Hulst
1959-1967 P .Janssen
1967-1973 J. Wolfs
1973-1979 Jef Hartmann
1979- 1 999 Willy Duijsens
l999-heden Jef Hartmann

Secretarissem 927-2002
1927-1929 A. Janssen
1929-1931 J. Janssen
1931-1937 N. Janssen
1937-1940 A. Schišlings
1940-1959 P. Janssen
1959-1962 Chr. Pinckers
1962-1968 Jacq Janssen
1968-1972 Mevr. Claessen-Janssen
1972-1974 Mej. M. Janssen
1974-1979 Jef Hartmann
1979-1984 H. Wolfs
1984-1992 Willy Duijsens
1992-1995 Guill. Dassen
1995-heden L. Wolfs

Penningmeesters 1927-2002
1927-1929 A. Janssen
1929-1931 J. Janssen
1931-1937 P. Janssen
1937-1940 A. Schillings
1940-1972 T. Janssen
1972-1975 P. Warnier
1975-1984 Mevr. I. van Aubel-Hornesch
1984-2001 Mevr. R. Pinckaers-I-Iuntjens
2001-hedenMevr. M. Dassen-Janssen
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Jubilerend zangkoor. V.l.n.r.: 1e rij: Rosa Wolfs-Rousch. Joke Schutz-Kiliaan, Truus Pinxt-Tilly, Thea Schutz-Maínz, Annie Beckers-
Snoep, Annie Doumen-Konings, Carla Wische-Lucassen, Nelly Gulikers-Janssen, Fien Mannens-WolfsI Lucie Steijns-Wolfs,
Peter Schroen en pastoor Max Starmans. 2e rij: Jinette Jeuken, Gonnie F'artouns-ReijndersI Els Schiffelers-Notermans.
Maria Pinxt-Straet, Isabel van Aubel-Hornesch, Mia Dassen-Janssen en Elise Rompelberg. 3e rij: Bert Wetzels, Colla Janssenl
Jef Bormans, Jannie Meertens, Pierre Warnier, Jean Doumen. 4e rij: Louis Wolfs, Mathieu Hoogenboom, Jef Hartmann.
Ontbrekend op de foto: Twan Jacobs. Foto: Paul Rutten. 2002.

Bestuur van het jubilerend zangkoor. V.l.n.r.: Louis Wolfs, secretaris; Mia Dassen-Janssen,
penningmeester; Pastoor Max Starmans, voorzitter; Annie Beckers-Snoep, bestuurslid;
Jef Hartmann, vice-voorzitter. Foto: Paul Rutten, 2002.
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