
Notities voor het jaarverslag: 
 

2002. 
 
4 Mei 2002: 
Het plotselinge bericht van het overlijden van Gerard den Dolder en daarna de 
dodenherdenking met aansluitend de receptie bij het feest van Kees van Rees en zijn 
Jopie, alwaar m.m.v. Charles Gabriël een paar liederen werden gezongen. Een rare 
combinatie op één avond.  
 
Crematie 10 Mei 2002: 
Het koor is aanwezig bij de crematie van Gerard van Dolder en zingt een paar favoriete 
liederen van Gerard. 
 
25 Mei 2002: 
In de Soester Duinen worden koorfoto’s gemaakt door foto ASTRA .  
Aansluitend werd in het restaurant “De Soester Duinen” het 50-tig jarig huwelijk van 
Evert Kaats met zijn vrouw gevierd en heeft het koor enkele liederen gezongen, 
waaronder o.a. Spanish Eyes. 
 
6 Juni 2002: 
Er wordt een start gemaakt met het nemen van pasfoto’s t.b.v. het jubileum. 
Met enkele avonden moest deze operatie geklaard zijn. 
 
27 Juli 2002: 
Laatst repetitie avond van het seizoen welke  traditioneel met een afscheidsborrel werd 
beëindigd. 
 
15 Augustus 2002: 
Star van het nieuwe seizoen   
 
19 September 2002: 
Jubileum concert: 
Voor een uitverkochte zaal werd in de “Open Hof” het jubileumconcert gehouden. 
Als solisten waren aanwezig : Rob van Surksum, Mylou Mazali en Evelien Overtoom. 
 
21 September 2002: 
Feestavond ter gelegenheid van het 80 jarig bestaan. 
Het feest werd gehouden in Partycentrum “Sepp” aan de Weegbreestraat te Soest 
De avond mag als zeer geslaagd genoemd worden. Ruim 150 mensen waren aanwezig en 
hebben kunnen genieten van een voortreffelijk buffet, het optreden van een bandparodist , 
Majel en burgemeester Janssen, een damesgroep en het bestuur. 
Op deze avond werden 5 leden in de schijnwerpers gezet omdat men een jubileum te 
vieren had, Wim Tolboom, Evert Kaats, Johan Grift, Floor Bremer en Cor Rietkerk 
kregen hun speldje door voorzitter Jos Sesink opgespeld.  



Om 23.00 was het feest beëindigt en keerde een ieder met een goed gevoel huiswaarts. 
 
24 Oktober 2002: 
Paul Michèl Tijssen uit Soesterberg is als kandidaat dirigent aanwezig om een proef 
repetitie te doen. 
Het koor heeft na de repetitie een goed gevoel over het kunnen van deze jonge dirigent. 
 
4 November 2002: 
Ben en Jan zijn namens het bestuur bij de oprichtingsvergadering geweest van “Cultureel 
Platform Soest”. Oprichting van CPS heeft als doel cultuur en kunst binnen Soest een 
breder draagvlak te bieden. Daarbij zijn goede afspraken onontbeerlijk. Er is op deze 
avond een klankbordgroep samengesteld en in januari 2003 zal een nota aan de Gemeente 
Soest aangeboden worden. 
 
7 November 2002: 
Repetitieavond begonnen met het “lang zal hij leven” zingen voor Joop Kaats omdat hij 
deze dag zijn 65ste verjaardag vierde. 
Na de repetitie bleef het bestuur nog even bij elkaar i.v.m. de sollicitatieprocedure van 
een nieuwe dirigent. 
 
9 November 2002: 
* Een afvaardiging van het bestuur (Jos, Koos en Jan) hebben de vergadering 
bijgewoond van het KNZV-Gewest Midden welke in Westervoort werd gehouden. 
 
* De jaarlijkse slachtbingo werd in het Gildehuis gehouden. Ruim 100 mensen 
waren aanwezig. Onder leiding van André Hagman en aan de messen “slager” Toon werd 
het als vanouds een erg gezellige avond.  
 
14 november 2002: 
’s-Middags om 16.00 uur werd gesproken met Paul Michèl Tijssen over de benoeming tot 
koordirigent van “Apollo”. Bij dit gesprek waren aanwezig: Jos, Cor, Koos en Jan. 
De overeenkomst werd doorgenomen en hier en daar aangepast .  
 
21 November 2002: 
- Doordat Majel deze avond niet kon repeteren heeft Paul Michèl waargenomen. 
Gijs mocht deze avond ook vrijaf nemen zodoende kreeg PM de gelegenheid om de 
zangstukken die gezongen worden bij Molenschot en Molendael, 1e Kerstdag, acappella 
door te nemen. 
 - Na de repetitie bleef het bestuur, een afvaardiging van de muziekcommissie en 
Paul Michèl in verband met de benoeming van Paul Michèl. Het bestuur werd 
voorgesteld aan PM. Er werd wat heen en weer gepraat m.b.t. de muziekkeuzes en hoe 
hiermee i.s.m. de muziekcommissie een goed programma samengesteld kan worden. 
- Na goede afspraken te hebben gemaakt werd de overeenkomst getekend door Paul 
Michèl. Jos Sesink en  Jan van Zweden waren de ondertekenaars namens  s.m.k. Apollo.   
 
 



30 November 2002: 
Sinterklaas kwam deze dag de (klein)kinderen van Apollo bezoeken. 
Ruim 80 kinderen waren met ouders, opa’s en oma’s aanwezig. De ziektes van de pieten 
werden goed verzorgd door zuster Agnes. 
Het was heel gezellig. 
 
7 December 2002: 
Droeve bericht ontvangen dat Barend Hilders op 79 jarige leeftijd is overleden. 
Op donderdag 12 dec. is ’s-avonds  om 18.30 uur condoleance. 
Op vrijdagmorgen 13 dec. Is om 11.30 uur de crematie bij Den en Rust te Bilhoven. 
Bestuursleden hebben via de “Sneeuwbal” de leden ingelicht.  
 
13 December 2002:  
Crematie van Barend. 
57 zangers waren aanwezig.  
Er werden voor Barend 3 liederen gezongen en Cor Rietkerk nam namens het koor 
afscheid van Barend. 
De liederen die gezongen werden: Ritters Abschied, Venu Jesu en Ecce quomodo 
moritur. 
 
18 December 2002:  
Kerstconcert 2002.  92 koorleden aanwezig. 
In een propvolle kerk (Open Hof) heeft het koor een heel goed kerstconcert gegeven. 
O.l.v. Majel werd een mooi kerstprgramma gepresenteerd. 
Medewerkende gasten waren: Rob van Surksum, Arie Bax, Tim Koers en Johan Laseur. 
 
24 December 2002: 
07.00 Uur - Molenschot/Daelhoven. 
71 koorleden met als dirigent Paul Michèl waren aanwezig om in beide huizen de 
Kerstdagen in te luiden. Dit jaar was het de 24ste maal dat het koor aanwezig was. 
Onder dankzegging van voorzitter Vroom en de directrice mevrouw Fischer keerden een 
ieder tevreden, met het teruggekeerde traditionele Edammer kaasje, huiswaarts. 
  
29, 30 en 31 December 2002: 
Een groot gedeelte van de koorleden had zich opgegeven voor het bakken en verkopen 
van de oliebollen. 
29 en 30 dec. 
In de drie ruimtes aan de Ferdinand Huycklaan, afgestaan door Dick de Groot, werd o.l.v 
Piet Lúsen en Willem Tolboom, gewogen, gemixt, gebakken en ingepakt en af en toe 
even geproefd. 
31 dec.  
Op 3 plaatsen in Soest werden de oliebollen en appelbeignets verkocht. Per kraam 
stonden 3 mannen paraat om de bollen aan de man/vrouw te brengen. 
De plaatsen waren: Wiardi Beckmanstraat (Honsbergen), Tamboerijn (Winkelcentrum) 
en Soesterbergsestraat (Slijterij Toon v.d. Linden). 


