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ATCT jubileum 2013 ~ 45 jaar Per Cantare 

VV  
oorwoord door de oorwoord door de 

burgemeester burgemeester 

A.D.K.M. de HaanA.D.K.M. de Haan  

  

 

Geachte inwoners,  

Op deze plek maak ik graag 

van de gelegenheid gebruik om het koor Per 

Cantare te fêteren met hun 45-jarig jubile-

um. Het is bewonderenswaardig dat al 45 

jaar de jongeren niet voor het zingen de 

kerk zijn uitgegaan en de doopvont nog 

steeds recht staat. De harmonieuze klan-

ken zijn nog steeds heinde en verre (van 

Sjweikese tot in Watersleij) gewaardeerd. 

Ik wens hun een bijzonder muzikaal en 

enerverende feestdag toe en op naar het 

50-jarig jubileum.  

Namens het gemeentebestuur feliciteer ik 

het jubilerende koor Per Cantare. Laten we 

dit feest houden in very close harmony, 

broeders en zusters-schap en in dienst-

baarheid van de gemeenschap in Schinnen. 

Ik wens u allen een prachtig feest! 

 

 

 

 

 

 

 

VV  
oorwoordoorwoord  

Geestelijk adviseur Geestelijk adviseur 

Franciscus vanFranciscus van  

Assisië Assisië   

  
Beminde gelovigen,  

Wat geldt voor ons parochiefeest: eenheid, 

saamhorigheid, moge ook waar worden voor 

dit zangfeest.  

De onderlinge saamhorigheid bevordert de 

eenheid in klank. 

De verscheidenheid is een rijkdom tussen 

de verschillende toonsoorten Per Cantare 

bezit een grote vitaliteit om deze heuglijke 

dag te laten uitgroeien tot een gebeuren 

voor heel Sjènne.  

Moge dit feest uw vereniging kracht geven 

om ook de volgende vijf jaar met zoveel 

begeisterung onze liturgische diensten te 

verreiken met uw gezang en teksten. 

Mijn zegen heeft u. 

Pater F. 

 

 

 

 

 

 

 

- Advertorial - 



2 
ATCT jubileum 2013 ~ 45 jaar Per Cantare 

VV  
oorwoord viezeoorwoord vieze--  voorzittervoorzitter  

(nog vacant((nog vacant(--ie)ie)  

  

De redactie benut graag dit moment om ook 

een woordje te richten tot haar trouwe 

abonnees.  

U heeft natuurlijk alweer in de gaten dat 

wij na twee jaar afwezigheid weer voldoen-

de inspiratie hebben opgedaan. Ondanks de 

warme zomer is deze feestgids toch tot 

stand gekomen, mede door de frisse Sjpau-

bikse windj die nu door de redactie waait.  

Ook als redactie hebben wij naar dit jubile-

um toegeleefd en alles uit de kast gehaald 

om een prachtige feestgids voor jullie sa-

men te stellen. Ook bedanken we de begun-

stigers die ons pro-deo gesponsord hebben 

waardoor dit allemaal mogelijk is gemaakt. 

Ook bedanken we de leden, oud-leden, be-

stuur, dirigent, combo-leden, steunende le-

den en fans voor het vertrouwen in ons. 

Dus een applausje voor onszelf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH  
OE HET ALLEMAAL BEGON……OE HET ALLEMAAL BEGON……  

 
 

In het begin was het donker. 

Er was geen jongerenkoor maar wel een 

kerk, er was een doopvont om tegen te 

leune, en een altaar om op te staan. 

De hemel was zwart en de spot lag op de 

grond. 

 

Maar plotseling stootte Ben de paaskaars 

om, toen zag hij het licht; 

toen pakte een paar jongeren zich biejein, 

want dat vond God een mooi gezicht. 

De hemel werd blauw, maar het altaar was 

leeg. 

 

En God verdeelde toen het koor 

in alten, bassen, sopranen en tenor; 

toen was het koor voor iedereen 

en de mensen waren ons publiek . 

Op het altaar bloeiden bloemen, 

er zwommen vissen in de waterpartij, 

er liepen lezers op en neer 

en ook de belletjes rinkelden keer op keer. 

De hemel was blauw en de kerk was vol. 

 

Maar op een dag zag Ger dit alles 

en vond ons koor nog niet volmaakt; 

en daarom heeft hij toen als laatste 

het iets energischer/spritsiger gemaakt: 

Hij maakte liselotje en Hij maakte Dona 

Nobis 

De hemel werd blauw 

en het koor houdt het al 45 jaar vol. 

 

 

 

 

Veur alle sjaele zeiver en eineVeur alle sjaele zeiver en eineVeur alle sjaele zeiver en eine   

rechte bril zeet geer altied welkom!rechte bril zeet geer altied welkom!rechte bril zeet geer altied welkom!   
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ZZ  
oek de jubilarissen!oek de jubilarissen!  

 

 

2 leden van ons koor vieren het 12,5 jarig 

lidmaatschap tijdens het jubileum. Zij heb-

ben in de oude doos hun meest voordelige 

foto opgezocht en aan jullie de taak om te 

raden wie het zijn.  

 

LL  
ijst van begunstigersijst van begunstigers  

 

 

Onderstaande bedrijven hebben een finan-

ciële bijdrage geleverd aan ons prachtig ju-

bileumkado: een banner met ons logo in op-

tima forma en handig om mee te nemen op 

onze verre bestemmingen. 

Accountantskantoor Schoonbrood 

Bakkerij Pieters 

Bakkerij Extra 

BPG Diederen BV 

HLB Kallen Raeven 

Electro Meens 

Fagro Consultancy BV 

Friture Schaekens 

Fysiotherapie Keijsers 

Gasterij Terborg 

Autobedrijf Kees 

Haarmode Juliette 

Ans en Wiel Hautvast 

Henssen BV 

Hometec 

Aan Sjuuteänjd 

Media Effects 

Moments ( Marleen Rovers ) 

Motorenrevisie en Autobedrijf Jetten 

Oelers Makelaardij en Hypotheken 

Triade Hyp. Verz. Bv 

Familie Vorachen 

WJM Koetje 

Drukkerij Keulers 

Canisius 

Gielen Bos & Tuin 

Der Kinderen Assuradeuren 

Ingenieursbureau Wouters VOF 

Café Nova 

Catering en broodjes service Gertie 
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Vrijdag 4 oktober 

19.30u. Laatste keer repetitie en generale  

21.30u. De sjpontane verzakkinge van de pupiters 

   verhelpen 

22.00u. Hela hola wij zijn aweg! 

 

 

 

 

Zaterdag 5 oktober 

11.00u. Noa de kapster  

12.00u. Kleijer bie sjtaumerie  

   Palme ophoale 

13.00u. Corsage ophoale bij de bloemist 

15.00u. Baas kuster helpe mit de kirk verseere 

21.00u. Vreug noar bed, geine sex of op z’n minst 

   veur ’t zinge de kirk oet 

  

 

 

 

 

Zondag 6 oktober:  

  7.00u. YOGA/ontspanningsoefeningen 

  8.00u. Inzingen onder de douche 

  8.30u. Thuiszorg voor pilletjes, steunkousen, 

   de containerzak legen, effe doormeate, 

   de consternatiematerialen inleggen, gehoor-  

   apparaat van nieuwe batterijen indoen en op 

   ringleiding zetten 

  9.00u. Inzingen in de kerk 

  9.30u. Benen hoog en in de make-up, eine greune appel 

   eate 

10.00u. H. Mis 

11.00u. Receptie en huldiging jubilarissen 

12.00u. Middagdutje 

13.00u. Lezing door drs. Steven  

14.00u. Brunch voor genodigden, muzikaal opgeluisterd 

   door de Böhmerwaldkapel. Kinderopvang is gratis 

   en kraamzorg staat stand-by 

16.30u. Mobicar-bus staat voor dus je wordt thuisgebracht 

   (denk aan het vervoerspasje) 

20.00u. Veer goan nog lang neet noa bed, ’t is maar dat 

   geer ‘t wet 
 



5 

Vrijdag 4 oktober 

19.30u. Laatste keer repetitie en generale  

21.30u. De sjpontane verzakkinge van de pupiters 

   verhelpen 

22.00u. Hela hola wij zijn aweg! 

 

 

 

 

Zaterdag 5 oktober 

11.00u. Noa de kapster  

12.00u. Kleijer bie sjtaumerie  

   Palme ophoale 

13.00u. Corsage ophoale bij de bloemist 

15.00u. Baas kuster helpe mit de kirk verseere 

21.00u. Vreug noar bed, geine sex of op z’n minst 

   veur ’t zinge de kirk oet 

  

 

 

 

 

Zondag 6 oktober:  

  7.00u. YOGA/ontspanningsoefeningen 

  8.00u. Inzingen onder de douche 

  8.30u. Thuiszorg voor pilletjes, steunkousen, 

   de containerzak legen, effe doormeate, 

   de consternatiematerialen inleggen, gehoor-  

   apparaat van nieuwe batterijen indoen en op 

   ringleiding zetten 

  9.00u. Inzingen in de kerk 

  9.30u. Benen hoog en in de make-up, eine greune appel 

   eate 

10.00u. H. Mis 

11.00u. Receptie en huldiging jubilarissen 

12.00u. Middagdutje 

13.00u. Lezing door drs. Steven  

14.00u. Brunch voor genodigden, muzikaal opgeluisterd 

   door de Böhmerwaldkapel. Kinderopvang is gratis 

   en kraamzorg staat stand-by 

16.30u. Mobicar-bus staat voor dus je wordt thuisgebracht 

   (denk aan het vervoerspasje) 

20.00u. Veer goan nog lang neet noa bed, ’t is maar dat 

   geer ‘t wet 
 

5 
ATCT jubileum 2013 ~ 45 jaar Per Cantare 



6 
ATCT jubileum 2013 ~ 45 jaar Per Cantare 

KK  
itty pakt de pen.........itty pakt de pen.........  

 

 

Ik pak de pen, want wanneer was de laatste 

a.t.c.t. ook alweer? We weten het niet, dus 

vandaar mijn "voorsjneppetigheid". 

Het koor heette destijds nog JeKaeS Jon-

geren Kerkkoor Schinnen en bestond voor-

namelijk uit jeugd van Schinnen. Het koor is 

er nog steeds, maar nu onder een andere 

naam zanggroep Per Cantare. Een aantal 

jeugdigen is en blijft lid, waardoor Jonge-

renkoor niet meer helemaal van toepassing 

was vandaar de naam zanggroep. Voor heel 

veel mensen van Schinnen blijft het geluk-

kig toch nog steeds ut Jongerekoar van 

Sjènne, waardoor ik me dan ook nog jong 

blijf voelen en gewoon door ga. 

Op kapelaan na ben ik steeds een van de le-

den van de periode vóór Christus geweest, 

maar daar is verandering in gekomen door 

onze Geleense zangeressen. Ik zal geen na-

men noemen. Zelf werd ik pas lid toen ik ex

-Sjinnoas was samen met mijn man Rie. Het 

inluiden van het weekend was voor ons de 

wekelijkse repetitie, die vaak uitliep met 

een verzoeknummerprogramma: een aantal 

leden bleef na afloop "hangen" met het 

combo en we zongen van alles wat. Iemand 

zette een lied in en de rest volgde met zijn 

eigen tekst of andere muzikale creatie. Na 

de geboorte van Renée bleef ik doorgaan 

met zingen en werd Rie de vaste oppas op 

vrijdagavond, dat was heel democratisch 

afgesproken! Nu heel wat dirigenten, repe-

tities, uitvoeringen en één naamsverande-

ring van het koor later, zing ik nog steeds 

met veel plezier tussen leerlingen, oud-

leerlingen van school, dorpsgenoten en an-

dere mensen van uiteenlopende leeftijd. 

We vieren inmiddels ons 45 jarig jubileum  

 

 

 

 

 

 

 

 

en zijn nog steeds een koor van mensen, die 

vooral voor hun plezier zingen. Leeftijd 

speelt hierbij geen rol, als je maar enthou-

siast bent en graag zingt: kijk maar naar 

mij. Ik wens ons koor dan ook nog veel mu-

zikale jaren en een mooi jubileum! 
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Noteer alvast in ugge agenda 

 

Groat mega sjpektakelfiës 

op 14 maart 2014 

 

 

 

 

In het gemeenschapshuis van Neerbeek concert van 

Per Cantare 

& 

vocal instrumental group 
The Questions 

Beide onder leiding van dirigent Ger Snackers 

 

 

 

 

eigen repertoire en unieke samenzang in musical-krakers uit Mamma Mia en Sister Act 

dat mag je niet missen dus................. 

 

 

 

 
exacte tijd volgt nog. 

evenals de banner die we dan heel goed kunnen gebruiken!! 


