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043 - 601 57 63

Huub Theunissen
045 - 405 27 50
"de laatste"

VOORWOORD CLUBBLAD NR. 17
De laatste editie van het clubblad van de Club van Vijftig ligt voor u. Voor u als
trouwe donateur van het Mannenkoor “St. Remigius” liggen nu een aantal zaken
gratis voor het oprapen. Voor u en uw partner zijn dat achtereenvolgens: het
uitreiken van het gedenkboek op 26 augustus 2006, het patroonsfeest op 7
oktober 2006, het Galaconcert op 28 oktober 2006 en een brunch voorafgaande
aan de receptie op zondagmorgen 29 oktober 2006. Voor al deze data hadden we
graag een opgave van wel of niet deelname aan deze unieke bijeenkomsten van u
ontvangen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk het aanmeldingsformulier (zie
bijlage) te retourneren. Let wel: zonder aanmelding heeft u geen toegang tot de
genoemde festiviteiten. De viering van het vijftig jarig jubileum betekent tevens
het einde van het voortbestaan de onze Club van Vijftig. De naam zegt het
immers al. Door uw geweldige financiële steun hebben we het mannenkoor ”St.
Remigius” een extra steun in de rug kunnen bieden. Hiervoor, mede namens Jo
Duyzings, Gied Niciolaes en Hub Theunissen, onze oprechte en welgemeende
dank. Elders in dit blad leest u een door het bestuur van het mannenkoor
ingezonden brief, waarin melding gemaakt wordt van een nieuw initiatief. Graag
extra aandacht voor dit bericht. Nogmaals hartelijk dank en tot ziens tijdens onze
jubileumfestiviteiten !

Sjir Pisters,
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Voorzitter “Club van Vijftig”

BIJ DE VOORPAGINA
Op de voorpagina ziet u deze keer een foto van het bestuur van onze Club van
Vijftig. Links vooraan: Gied Nicolaes, secretaris en samensteller van ons clubblad.
Rechts vooraan: Hub Theunissen, penningmeester. Hij heeft jarenlang de
boekhouding van de Club van Vijftig voor zijn rekening genomen. In deze
aflevering ook een verantwoording m.b.t. de financiën van onze club. Links achter:
Sjir Pisters, voorzitter en stimulator. Hij coördineerde alle bestuurlijke en
organisatorische aangelegenheden. Rechts achter: Jo Duyzings, het “geweten“ van
onze club. Samen met Hub Theunissen zorgde hij voor de verspreiding van het
clubblad. Samen hebben zij getracht het doel onze club te bewaken en de banden
tussen de clubleden en het mannenkoor te verstevigen.

CONTRIBUTIE BETALING
Graag zien wij, voor zover dit nog niet plaatsgevonden heeft, uw bijdrage voor
2006 van € 22,69 overgemaakt worden aan onze penningmeester :
Club van Vijftig
Hub Theunissen
Pleinstraat 10
6343 AT Klimmen
Rekeningnummer Rabobank: 1259 15 543
I.v.m. de viering van ons jubileum graag vóór 1 augustus 2006 ! Onze
welgemeende dank voor uw financiële ondersteuning en medewerking in
deze !

“LINTJES” VAN DE KONINGIN
Ook dit jaar heeft het Hare Majesteit behaagd vele Nederlanders te eren met een
koninklijke onderscheiding. Ook binnen de Remigiusfamilie viel deze eer aan een
aantal personen te beurt:
Annie Winthagen-Bock (lid van de Club van Vijftig) kreeg een onderscheiding
voor haar werk als raadslid van de gemeente Voerendaal. Van 1990 tot 1998 en
van 2002 tot 2006 maakte zij deel uit van de gemeenteraad. Tussendoor was ze
al een periode wethouder, een functie die ze sinds 2006 in de nieuwe coalitie ook
weer bekleedt. Tevens heeft ze niet alleen in Ransdaal, maar binnen de gehele
Voerendaalse gemeenschap, veel betekent en was ze jaren betrokken bij de
organisatie van het Ranzel-Festival.
Rien Heijmans (lid van het mannenkoor, voorzitter van de jubileumcommissie)
kreeg zijn onderscheiding niet alleen vanwege zijn inzet bij diverse Voerendaalse
verenigingen zoals mannenkoor “St. Remigius”, carnavalsvereniging “De Molmuus”,
“De Hofbrouwers”, Gemengd Koor “Inter Nos” Voerendaal, maar ook voor zijn
inzet binnen de grafische wereld, medewerking aan ontwikkelingsprojecten in de
derde wereld en betrokkenheid bij de Voerendaalse politiek.
De heer J.H.P. Hendrix (lid van de Club van Vijftig) en woonachtig in de
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Achtbunderstraat (nr. 63) mocht reeds in mei 2005 een koninklijke onderscheiding
ontvangen. Mede vanwege zijn inzet voor het Rode Kruis.
Bij dezen onze hartelijke gelukwensen aan de gedecoreerden!

ONDERSCHEIDING HUB VANHAUTEM
De in Margraten geboren amateur-componist Hub Vanhautem heeft op 21 juni
2006 in Luxemburg de hoge Amerikaanse onderscheiding “Legion of Honor Award”
in ontvangst mogen nemen. Hub, die lid is van de Club van Vijftig, ontving de
medaille en oorkonde vanwege het lied “Do you remember”, dat hij bijna dertig
jaar geleden componeerde. Het lied is een ode aan de in de tweede wereldoorlog
gesneuvelde soldaten. De tekst van dit werk is van de Margratenaar Math Dupuits
en werd door Hub van muziek voorzien. Het lied werd door de Luxemburgse
stichting “Pour les U.S. Veterans Friends” in 2004 opgenomen op een dubbel CD.
Deze stichting heeft, volgens Hub Vanhautem, ook de Amerikanen op “Do you
remember” gewezen. Vandaar !
Op het programma van het Galaconcert in oktober a.s. staat ook een werk van
Hub Vanhautem: “An die Natur”. Wij hopen, door het zingen van dit werk, ook een
klein beetje aan deze onderscheiding te mogen bijdragen.
Hub, bij dezen alsnog van harte proficiat !
ACTUELE INFORMATIE
Wilt u op de hoogte blijven van alle Remigiusnieuws en activiteiten van ons
mannenkoor ?
Breng dan een bezoek aan onze website: www.sintremigius.nl

VERANTWOORDING VAN DE PENNINGMEESTER
Ieder jaar opnieuw werden de financiële jaaroverzichten van penningmeester Hub
Theunissen gecontroleerd door de kascontrolecommissie van het mannenkoor. We
hebben in de loop der jaren de kosten uiteraard zo laag mogelijk weten te houden,
zodat de euro’s besteed kunnen worden aan het doel dat onze club nastreeft. Het
doel was om in 2006 een bedrag van fl. 12.500,- over te maken aan het koor.
Door de sterke aanwas van leden is dit streefbedrag aanzienlijk hoger geworden.
Het exacte bedrag wordt tijdens de jubileumreceptie bekendgemaakt. Wij als
bestuur van de Club van Vijftig weten inmiddels het eindbedrag. Laat u verrassen !
We mogen enorm trots zijn op het eindresultaat !

ERE WIE ERE TOEKOMT
De omslag van ons clubblad wordt gemaakt door Jan à Campo, passief lid van
ons mannenkoor. Martin Schloesser, 2e tenor, levert telkens weer gratis
fotomateriaal voor de omslag aan en Jan zorgt dan voor de rest. Dit alles zonder
kosten. Deze twee mannen gaven op de achtergrond extra cachet aan ons
clubblad. Jan en Martin bedankt voor jullie belangeloze inspanning ! Zonder jullie
was ons clubblad niet zo mooi verzorgd geweest.
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PROGRAMMA TWEEDE HELFT 2006
5 augustus, 19.00 uur:
Opluisteren H.Mis in het kader van het 50-jarig jubileum van het Mannenkoor “St.
Remigius” in de kerk van de H. Bernardus te Ubachsberg
26 augustus, 19.00 uur:
Presentatie van het gedenkboek 50 jaar Mannenkoor “St. Remigius” en uitreiking
van het eerste exemplaar aan burgemeester D. Akkermans van Voerendaal. Na
deze presentatie is er een “Klummesje bonte aovend” met tevens huldiging van de
jubilarissen in het verenigingslokaal ’t Köppelke
28 augustus t/m 3 september:
Verspreiding van het gedenkboek door de leden in Klimmen, Ransdaal, Retersbeek
en Weustenrade
10 september, 10.00 uur:
Opluisteren H.Mis in het kader van het 50-jarig jubileum van het Mannenkoor “St.
Remigius” in de St. Laurentiuskerk te Voerendaal
22 september, 20.00 uur:
Concert in de Protestantse Kerk te Valkenburg
7 oktober, 19.00 uur:
Remigiusfeest: Eucharistieviering in de parochiekerk te Klimmen. Voorganger
tijdens deze H.Mis is Klimmenaar pater Jan Bos. Deze H. Mis zal opgeluisterd
worden door het “Königliches Männerquartet (KME) uit Eupen o.l.v. Ludo Claessen.
Na afloop zal er in het verenigingslokaal een miniconcert plaatsvinden van het
KME. Aansluitend feestavond in het verenigingslokaal.
14 oktober:
Deelname aan de zangersdag van de Onderlinge Federatie te Sibbe-IJzeren
27 oktober, 20.00 uur:
Generale repetitie Galaconcert in het Cultureel Centrum “De Borenburg” te
Voerendaal
28 oktober, 19.00 uur:
Galaconcert 50-jarig jubileum van het Mannenkoor “St. Remigius” in het Cultureel
Centrum “De Borenburg” te Voerendaal. Aan dit concert zullen naast het
Mannenkoor “St. Remigius” drie solisten hun medewerking verlenen: Maria van
Dongen, sopraan; Bèr Schellings, bas; Alex Grigorev, tenor
29 oktober, 09.00 uur:
09.00 uur: Brunch;
11.00 uur: Interne huldiging van het koor;
12.00-14.00 uur: Receptie;
15.00 uur: Afsluiting van het jubileumjaar.
november:
Kwajongconcours van Klimmen in het verenigingslokaal
17 december:
Kerstconcert te Klimmen (onder voorbehoud)

Pagina 4

17 editie

26 december, 11.00 uur:
Tweede Kerstdag: Opluisteren H.Mis in de parochiekerk te Klimmen

GRATIS VOOR DE LEDEN VAN DE CLUB VAN VIJFTIG EN HUN PARTNER
*
1 exemplaar Gedenkboek 50 jaar Mannenkoor “St. “Remigius”. Dit boek
wordt bij u aan huis bezorgd;
*
Jubileummis in de kerk te Klimmen op zaterdag 7 oktober gevolgd door
een miniconcert door het Königliches Männerquartet Eupen in het
verenigingslokaal;
*
Entree Galaconcert in het Cultureel Centrum “De Borenburg” te
Voerendaal op zaterdag 28 oktober;
*
Deelname aan de jubileumbrunch op zondag 29 oktober in het
verenigingslokaal ’t Köppelke, gevolgd door interne huldiging en receptie;
Bijgesloten treft u een aanmeldingsformulier aan voor deelname aan
bovengenoemde festiviteiten. I.v.m. de nodige voorbereidingen is het
essentieel voor de organisatie om te weten hoeveel personen er per
activiteit aanwezig zullen zijn. Wij verzoeken u dringend het bijgevoegde
antwoordformulier te retourneren vóór 1 september 2006 naar Leon
Beckers. Toegangsbewijzen ontvangt u te zijner tijd.
Zonder aanmelding kunt u niet deelnemen !
Bovengenoemde procedure geldt niet voor de partners van koorleden,
die lid zijn van de Club van Vijftig.
Uiteraard nodigen wij u bij dezen van harte uit om bij alle jubileumactiviteiten van
het mannenkoor aanwezig te zijn.

MIJN VERHAAL
Mijn verhaal over de Club van Vijftig is een verhaal, dat mij eigenlijk opeens te
binnen schoot. Ik ben van jongs af aan betrokken bij Remigius, was jarenlang
voorzitter en wist van het 50-jarig jubileum in 2006. Achteroverleunen en niets
doen, ging mij te ver, dus ging ik toentertijd te rade bij collega’s uit de oude
Mijnstreek (Kerkrade), die vaker met dit bijltje gekapt hadden, en van hun vernam
ik het idee van een “Club van 50”: Voor een bedrag van fl. 50,- per jaar zou je lid
kunnen worden en als donateur van een vereniging te boek staan. Dit idee nam ik
mee en het moest uiteraard in een “Remigiusformule” gegoten worden. Maar toen
sloeg het noodlot toe, ik kreeg een hersenbloeding en kon daarna moeilijk spreken
en moeilijk woorden aan het papier toevertrouwen. Hierdoor kwam ook het idee en
de verwezenlijking van “mijn” “Club van 50” in het gedrang. Toch heb ik de stoute
schoenen aangetrokken en het bestuur op de hoogte gebracht van mijn idee.
Alleen de toenmalige voorzitter Martin Smeets stak mij een helpende hand toe,
bijna alle overige bestuursleden stonden afwijzend t.o.v. mijn idee en konden zich
hierbij niets voorstellen. Toen het idee meer ruchtbaarheid kreeg, hebben enkele
leden mijn idee ondersteund en met vijven en zessen kwam onze Club van Vijftig
tot stand. In het begin was de Club van Vijftig bedoeld voor de partners van de
leden, maar minder dan de helft participeerde. Toen zijn we buiten de vereniging
gaan zoeken en al spoedig bleek er een groot draagvlak te zijn.
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Veel mensen bleken bereid om hun sympathie voor onze vereniging tot uiting te
brengen met een jaarlijkse donatie. Het ledenaantal groeide uit tot 120 en in de
loop der jaren vielen leden weg en traden nieuwe leden toe. Op dit moment is het
ledenaantal nog steeds hoger dan 100. Uiteraard een prachtig resultaat en veel
dank aan hen, die ons door de jaren heen trouw gebleven zijn en financieel
ondersteund hebben.
Toch wil ik vanaf deze plaats een aantal kartrekkers speciaal bedanken:
Hub Theunissen is de steunpilaar van onze club. Hij houdt nauwgezet de
financiën bij en weet precies wie wanneer de “contributie” betaald heeft. Hij
beheert uiteraard zeer overzichtelijk en punctueel de ledenadministratie. Samen
met Jo Duyzings brengt hij de meeste clubbladen rond, ze praten dan veel met
mensen en komen veel aan de weet. Jo Duyzings is het “geweten” van de Club
van Vijftig. Hij houdt bij of de leden van de club datgene krijgen waarop ze recht
hebben.
En tenslotte Gied Nicolaes. Gied is de man die alle stukjes tekst samenvoegt tot
een geheel en vooral de voorzitter in deze tot steun is. In deze context was ook
Martin Theunissen, als secretaris van het eerste uur, een gouden exemplaar
binnen onze Club van Vijftig. Gied, Hub, Jo en Martin bedankt voor alle
ondersteuning en uiteraard ook voor de gezellige vergaderuren. Voor ons als
bestuur was het belangrijk om voor u het “wel” en “wee” van ons mannenkoor te
presenteren. Van het “wee” heeft u niet veel gemerkt en van het “wel” des te
meer. Dit is ook belangrijker. Ik hoop, dat we ook door middel van ons clubblad
een club van vrienden geformeerd hebben, die het mannenkoor nu en in de
toekomst steunen. Nu het feestgedruis in volle gang is, komt het voortbestaan van
onze Club van Vijftig in het gedrang. Het doel was en is om samen naar het vijftig
jarig jubileum van het mannenkoor toe te werken. Het 50-jarig bestaansfeest van
ons mannenkoor betekent dan ook het einde van de Club van Vijftig. Uiteraard pas
na afloop van alle festiviteiten. Bedankt namens ons allen, u bent de pijlers waarop
“Sint Remigius” haar feest kan bouwen, u getuigt van echte verenigingssympathie.
Als extra dank hiervoor prijken de namen van al onze leden in het jubileumboek.
Tevens is dit een leuke herinnering aan uw deelname aan onze Club van Vijftig.
Hopelijk tot ziens bij alle jubileumactiviteiten van ons mannenkoor.
Sjir Pisters,
Voorzitter Club van Vijftig

Afscheidswoord Club van Vijftig door Jo Bertholet,
Voorzitter van het Mannenkoor “St. Remigius”:
Beste leden van de "Club van Vijftig",
Midden in de euforie van ons gouden jubileum schrijf ik deze afscheidsbrief. Sinds
1998 kunnen wij op de steun van velen van jullie rekenen. In de tussen-liggende
periode is jullie aantal gestegen tot meer dan HONDERD. Dan zitten er ook nog
enkele "Vrienden" in de wachtkamer om mee te komen helpen. Als we kijken naar
de inspanningen, die door jullie verricht zijn, en het geweldige resultaat waar wij als
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koor,door deze Club van Vijftig, mee verwend worden, zijn bestuur en leden
geruime tijd heel stil. 't Idee van een "supportersclub” van Vijftig was geweldig, de
samenwerking en de onderlinge band fantastisch. Het zou toch zonde zijn als na
afloop van ons schitterende jubileumfestijn deze club "ter ziele” zou gaan. In
overleg tussen de besturen van de Club van Vijftig en het mannenkoor namen wij
samen het besluit om dit initiatief voort te zetten. Een afvaardiging van de Club
van Vijftig en een afvaardiging van het mannenkoor vormen samen het bestuur
van de nieuwe ondersteuningsclub:
" DE VRIENDEN VAN REMIGIUS"
Natuurlijk hopen wij, dat vele clubleden samen met ons de overstap maken, en tot
in lengte van jaren lid blijven van deze vriendenclub. Voor de financiële
ondersteuning, die wij als mannenkoor “Sint Remigius” niet kunnen missen, zullen
wij zeker iets terug doen in de vorm van privileges en reducties bij activiteiten.
Onder ’t motto: Zingende mannen kunnen niet zonder " Vrienden & Vriendinnen"
wensen wij alle leden van de Club van Vijftig en de “Vrienden van Remigius” nog
fijne hoogtepunten in dit gouden jaar toe en nog vele jaren "samen met elkaar".
Met zangersgroet,
Jo Bertholet, voorzitter Mannenkoor “Sint Remigius”
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