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VOORWOORD 

Geacht clublid, Voor u ligt het eerste nummer van het CLUB van VIJFTIG - clubblad en 
het is met blijdschap en dankbaarheid dat ik mij in dit voorwoord tot u richt. Ik had kunnen 
weten wat mij te wachten stond toen ik tijdens de jaarvergadering van ons koor het idee 
opperde een club van begunstigers op te richten met het oog op de viering van het 
vijftigjarig jubileum. Zoals te doen gebruikelijk werd de bal meteen teruggespeeld en werd 
mij gevraagd eens te bekijken of mijn idee uitvoerbaar was. Op dat moment denk je: "Had 
ik mijn mond maar gehouden", maar een weg terug is er dan natuurlijk niet meer; je moet 
met je billen bloot zoals dat heet. Daarna komen de vragen: Heeft het koor wel zoveel 
echte sympathisanten? En hoe benader je die dan? En zouden die wel iets voelen voor 
jouw idee? Gelukkig vond ik een aantal medekoorleden die genoeg vertrouwen hadden in 
de uitvoerbaarheid van mijn plan en die bereid waren om er samen met mij de schouders 
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onder te zetten. 

En nu, luttele maanden later, kan ik opgelucht adem halen. Met blijdschap heb ik kunnen 
vaststellen dat ons koor inderdaad een groot aantal echte sympathisanten heeft. En met 
 dankbaarheid kan ik mededelen dat deze liefde voor ons koor bij een groot aantal van hen 
zo ver gaat dat zij bereid zijn daarvoor in hun buidel te tasten. Met andere woorden: Uw 
respons was boven verwachting groot. Ik wil van het verschijnen van dit eerste nummer 
van ons clubblad dan ook graag gebruik maken om u allen, mede namens de overige leden 
van het comité en natuurlijk ook namens het koor zelf hartelijke dank te zeggen. Dank 
voor uw blijk van sympathie voor ons koor en dank voor uw financiële bijdrage aan het 
welslagen van het gouden jubileum. Laten wij daar samen straks een onvergetelijke 
gebeurtenis van maken. Nogmaals: hartelijk dank! Terug nu naar het clubblad. Wij hebben 
beloofd u d.m.v. een periodiek op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van ons 
koor. Wij willen dat twee keer per jaar gaan doen. Het volgende nummer kunt u 
verwachten rond eind januari volgend jaar. 

Naast een terugblik op de afgelopen periode zult u steeds een agenda aantreffen waarin op 
de activiteiten voor de komende tijd uitvoerig wordt ingegaan. Daarnaast zullen wij 
proberen u middels anekdotes en verhalen kennis te laten maken met de geschiedenis van 
het koor en met de sfeer die binnen de Remigiusfamilie heerst. Voor ideeën op dat gebied 
houden wij ons overigens van harte aanbevolen! Met name verhalen van mensen van het 
eerste uur zijn zeer welkom. Rest mij nog u veel leesplezier toe te wensen en hopelijk tot 
ziens bij een of meer van de activiteiten waar verder op in dit nummer aandacht aan wordt 
geschonken. 

 

 

 

Sjir Pisters, Voorzitter van het comité.

 
 

1998 tot nu toe . . . . . . . 

 *Lief en leed

In maart overleed ons erelid dhr. Bernhard Tukkers. Een markante persoonlijkheid viel 
daarmee weg uit de Remigiusfamilie. Als laatste groet mocht het koor op 31 maart de 
dienst van woord en gebed opluisteren die bij gelegenheid van zijn uitvaart gehouden 
werd in de Kloosterkerk te Valkenburg a/d Geul. 

Er waren gelukkig ook blijde momenten. Zo vierden ons lid Maurice de Jongh en zijn 
echtgenote Hedy op 6 juni hun 25 jarig huwelijksfeest. Theo Hochstenbach en zijn Lieke 
deden hetzelfde op 4 juli. Bij beide gelegenheden mocht het koor de eucharistieviering 
opluisteren die bij gelegenheid daarvan werd gehouden, de eerstgenoemde in Klimmen en 
de tweede in Schimmert. 

Ons oudste erelid, Lambert Curfs vierde zijn 94e verjaardag en kwam ter gelegenheid 
daarvan, gewapend met "d'r trekzak" op de repetitieavond naar het verenigingslokaal en 
dat staat borg voor een gezellig uurtje. Van harte gefeliciteerd Lambert en bedankt! 

Een aantal leden en familieleden van leden hadden tijdens de voorbije periode met ziekte 
te kampen. Enkelen moesten voor kortere of langere tijd in het ziekenhuis worden 
opgenomen. Gelukkig konden de meeste weer min of meer gezond huiswaarts keren. 
Enkele leden moesten echter afscheid nemen van dierbaren. Wij wensen hen uiteraard veel 
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sterkte toe bij de verwerking van dat verlies. Hen die bij de verschijning van dit periodiek 
nog ziek zijn, wensen wij een voorspoedige genezing toe. 

*Mutaties
Tijdens de jaarvergadering op 22 maart werd Martin Smeets herkozen als voorzitter. Rien 
Heijmans trad toe tot het bestuur. Hij volgde Jan à Campo op die zijn bestuurstaak niet 
langer kon verenigen met zijn drukke werkzaamheden. 

Ron Kokshoorn en Wiel Hermans besloten hun actieve lidmaatschap van het koor tijdelijk 
om te zetten in een passief lidmaatschap. Wij hopen hen spoedig weer op de Bühne te 
mogen begroeten. 

Bij de baritons mochten wij het nieuwe lid H. Pasmans verwelkomen. Als u hem tussen de 
baritons wilt ontdekken, moet u gewoon uitkijken naar de man met het vriendelijkste 
gezicht. 

Martin Smeets en Martin Theunissen verruilden hun plaats bij respectievelijk tweede 
tenoren en baritons voor een plaatsje tussen de bassen. Dat is als een versterking van de 
baspartij bedoeld maar aan hun wanhopige blikken is af te lezen dat dit nog wel even op 
zich laat wachten. 

*Concerten en andere optredens
Met inbegrip van de onder "Lief en Leed" genoemde, werden door ons koor in 1998 tot nu 
toe negen eucharistievieringen opgeluisterd. Met uitzondering van de diensten op 
Paasmaandag en tweede Pinksterdag betrof het blijde of droeve gebeurtenissen in de 
familiekring van leden. 

Hoogtepunt in de reeks van concerten die ons koor tot nu toe in 1998 heeft gegeven of 
waaraan het heeft meegewerkt, is ongetwijfeld het koeconcert geweest dat op 3 mei werd 
gegeven in het verenigingslokaal. De solistische medewerking van de violist Guido 
Dieteren was een gouden greep en na afloop waren er alleen maar bijzonder positieve 
reacties te horen. Het koffieconcert is sowieso het jaarlijks terugkerende hoogtepunt in ons 
verenigingsjaar en u doet zich zelf als lid van de Club van Vijftig echt te kort als u daarbij 
verstek laat gaan. 

Andere concerten waaraan ons koor in 1998 heeft deelgenomen 
waren:  - Nieuwjaarsconcert "Gäöls Mannenkoor" te Geulle op vrijdag 9 
januari  - Korenavond 40 jarig bestaan Kerkkoor Kunrade op zaterdag 14 
maart  - Voorjaarsconcert Gemengd Koor St. Dionysius, Schinnen op zondag 17 mei  Het 
zou van valse bescheidenheid getuigen te verhelen dat het optreden van Mannenkoor  Sint 
Remigius bij alle drie deze concerten algemeen werd beschouwd als het hoogtepunt van  
de avond. Ook hier geldt dat u zich de kans niet moet laten ontnemen als u in de toekomst 
in  de gelegenheid bent zo'n optreden als lid van de Club van Vijftig bij te wonen. Naast 
vaak  mooie koorzang kunt u dan ook meegenieten van het gezellig samenzijn dat meestal 
op de  concerten volgt. 

*Andere activiteiten
Rest nog te vermelden dat onder auspiciën van ons koor op 21 juni voor de 6` keer een 
Natuurwandeltocht werd georganiseerd en dat op 3 april in de parochiekerk van Klimmen 
een radio-opname door Omroep Limburg heeft plaatsgevonden, waarbij de door onze 
dirigent gecomponeerde "Missa Omnium Sanctorum" werd uitgevoerd. 

 

. . . . . . .en de rest van het jaar?

Voor de rest van het jaar heeft Mannenkoor St. Remigius de volgende activiteiten op het 
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programma staan: 

 9 september:
Concert in de Hervormde Kerk te Valkenburg a/d Geul.  Dit concert wordt om de twee 
jaar door ons koor verzorgd. Het is vooral bedoeld voor de toeristen  die aan het einde van 
het seizoen nog in Valkenburg aanwezig zijn maar ook anderen zijn van harte  welkom. In 
een ongedwongen sfeer wordt een zeer gevarieerd programma geboden dat steevast  
eindigt met een door de "Hollanders " meegezongen Limburgse potpourri.  De aanvang is 
om 20.00 uur en de toegang is gratis. Beslist de moeite waard. 

13 september:
Wandeling en barbecue Remigiusfamilie.  Deze wandeling is bedoeld om de band te 
versterken binnen de Remigiusfamilie, waar u als clublid  nadrukkelijk toe behoort. De 
wandeling is ongeveer 8 km. lang en voert ons door prachtig  natuurgebied. Onderweg 
moeten opdrachten worden uitgevoerd / vragen worden beantwoord.  De start en finish 
vinden plaats op het erf van Jan à Campo, Koulen 14 in Klimmen. Daar vinden  ook de 
prijsuitreiking en de barbecue plaats. Hoewel over de uitslag geen discussie mogelijk is  
vormt deze discussie vaak het vrolijkste deel van de dag. De drankjes en de hapjes bij de 
barbecue  worden tegen zeer schappelijke, kostendekkende prijzen verstrekt. Om te 
voorkomen dat de  organisatie met ingekochte etenswaren blijft zitten is aanmelding vooraf 
voor deelname aan de  barbecue noodzakelijk. U komt toch ook? 

26 september:
Zangersdag Onderlinge Federatie.
De Onderlinge Federatie wordt gevormd door een achttal koren uit Zuid-Limburg. Om 
beurten organiseren zij ieder jaar een zangersdag waarop alle aangesloten koren een aantal 
werken ten gehore brengen die door een eenhoofdige jury worden beoordeeld. Het is geen 
wedstrijd. De juryrapporten zijn niet openbaar en hebben uitsluitend tot doel opbouwende 
kritiek te leveren. Dit jaar is de organisatie in handen van "Orphee" uit Houthem. Plaats 
van handeling is de parochiekerk St. Gerlachus te Houthem en de aanvang is om 20.15 
uur. Kwaliteit gegarandeerd! 

3 oktober:
Remigiusfeest. ( b.g.v. het naamfeest van onze Patroonheilige) De feestelijkheden worden 
voorafgegaan door een H. Mis in de parochiekerk van Klimmen. De Mis begint om 19.00 
uur en wordt door ons koor zelf muzikaal opgeluisterd. Daarna kan het 
feest beginnen in het verenigingslokaal. Er zijn dit jaar drie jubilarissen te huldigen. Het is 
goede gewoonte dat zij na de officiële huldiging op ludieke wijze in het zonnetje worden 
gezet door hun collega-zangers. Er is volop te eten en te drinken en een uitstekende disc-
jockey zorgt dat de beentjes ook nog even van de vloer kunnen. Wij verwachten natuurlijk 
al onze club-leden op dit feest. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. U betaalt dezelfde, 
geringe eigen bijdrage als de leden en hebt beslist een leuke avond. Ook voor deze 
gelegenheid wil de organisatie graag weten wie er allemaal komt i.v.m. de 
voorbereidingen. Dus laat tijdig weten als u van de partij wilt zijn. 

17 oktober:
 Deelname aan Internationaal Zangconcours te Heythuysen. Het is al weer zo'n jaar of tien 
geleden dat ons koor heeft deel-genomen aan dit prestigieuze concours. Tijd dus om onze 
prestaties nog eens te laten beoordelen door een deskundige jury. 

21 november:
 Drie-koren concert in zaal 't Köppelke te Klimmen. Het organiseren van een drie-koren 
concert is inmiddels een traditie geworden. Dit jaar ontvangen wij het gemengd koor "St. 
Caecillia" uit Hulsberg en het "Landgraafs Mannenkoor St. Joseph"
als onze gasten. De aanvang is om 20.30 uur en na afloop is er een gezellig samenzijn van 
uitvoerenden en publiek. 
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28 november:
Kwajongconcours van Klimmen.  Ook het organiseren van het kwajongconcours is een 
jaarlijks terugkerende activiteit van ons koor.  Deelname is mogelijk voor iedereen. Er 
wordt gekaart voor geldprijzen die uit de inleggelden  worden betaald. De aanvang is om 
20.00 uur. 

20 december:
Kerstconcert in de parochiekerk van Klimmen.  Aan dit jaarlijkse kerstconcert nemen de 
Klimmense koren en muziekverenigingen deel. Door  omstandigheden zal het kerkkoor dit 
jaar niet deelnemen. U kunt luisteren naar Jeugdkoor de  Klimmender Nachtegalen, 
Harmonie De Berggalm en Mannenkoor St. Remigius. 

26 december:
Opluisteren H. Mis om 11.30 uur in de parochiekerk van Klimmen.  Het is al jaren traditie 
dat de H. Mis op tweede kerstdag in de Klimmense parochiekerk wordt  opgeluisterd door 
Mannenkoor St. Remigius. Een door velen gewaardeerde afsluiting van de  Kerstviering. 

Het eerste concours

 

Zoals uit het overzicht van de activiteiten voor het komende half jaar blijkt gaat 
Mannenkoor St. Remigius op 17 oktober a.s. op concours. Het is niet de eerste keer dat dit 
gebeurt maar het is inmiddels toch weer zo'n jaar of 10 geleden dat voor het laatst aan een 
concours werd deelgenomen. De plaats in de hoogste afdeling voor mannenkoren, die ons 
koor sinds 1966 inneemt, werd toen voor het laatst ten overstaan van een deskundige jury 
met groot succes geprolongeerd. Met een eerste prijs kwamen wij terug uit Heythuysen. 
De voorbereidingen voor 17 oktober zijn inmiddels reeds een paar maanden bezig. Aan de 
uitgekozen werken werd en wordt hard gestudeerd en al vóór de vakantie waren wij zover 
dat het concours met vertrouwen tegemoet wordt gezien. De spanning komt natuurlijk toch 
wel in de laatste weken maar dat moet ook want zonder spanning is er geen goed resultaat 
mogelijk. Hoe anders was dit toen het koor voor het eerst aan een concours deelnam! In de 
zestiger jaren organiseerde de Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen, in 
samenwerking met de AVRO-radio, het Nederlands Koorfestival. Koren die aan dit 
jaarlijks terugkerende, hoogstaande zangfestijn deelnamen onderwierpen zich aan de 
strenge beoordeling door een driehoofdige jury van internationale allure. 

In 1964 besloot Mannenkoor St. Remigius aan dit Koorfestival deel te nemen. Dat was lef 
hebben! Het koor bestond pas amper 8 jaar en "liep nog in de korte broek." Voor sommige 
leden gold dat trouwens letterlijk! De reis naar Hilversum was een hele onderneming en 
betekende voor een aantal leden het eerste uitstapje buiten onze provincie. De tocht vanuit 
het boerendorpje Klimmen naar het verre, tot de verbeelding sprekende Hilversum, 
betekende toen voor velen meer dan nu een reisje naar bijvoorbeeld Griekenland of 
Tunesië.

Dirigent was toen nog Jan Dortu. Zonder daarmee een waardeoordeel te willen uitspreken 
moet toch gezegd worden dat Jan Dortu als dirigent en leermeester een kind van zijn tijd 
was. Hij was knap autoritair, zijn woord was wet en hij duldde geen tegenspraak! Wellicht 
was hij in het dagelijkse leven de beminnelijkheid zelve maar als hij voor het koor stond 
was hij een nurks en kon er geen vriendelijk woord of woord van waardering af. Onder 
zijn leiding heeft het koor tal van grote successen behaald maar tekenend voor de persoon 
Jan Dortu is dat geen van de oudgedienden zich kan herinneren dat hij de zangers 
daarvoor ooit bedankt heeft of een pluim op hun hoed heeft gestoken. Hij vond het de 
normaalste zaak van de wereld dat de zangers deden wat van hen verwacht werd. Het 
koor bestond toen uit 32 leden. Onder leiding van Jan Dortu werd ter voorbereiding op het 
Koorfestival hard gerepeteerd. Eerst twee keer in de week en op het laatst zelfs drie keer! 
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De perfectionist Jan Dortu raakte steeds meer gestresst, hoewel dat woord toen 
waarschijnlijk nog niet werd gebruikt. Als hij zijn ontevredenheid met de prestaties van het 
koor wilde uiten sloeg hij het pianodeksel met een klap dicht en hoe dichter het grote 
moment naderde hoe veelvuldiger de klappen weerklonken! Een andere manier om zijn 
onvrede te tonen was schelden en bij herhaling riep hij dan uit: " Bestel de bus maar af, 
met zoiets . . . . . . ga ik niet naar Hilversum!" En toen, als klap op de vuurpijl, was er de 
generale repetitie die niemand van de toenmalige leden licht zal vergeten. Het begon ermee 
dat in zaal Boesten niet gerepeteerd kon worden omdat daar de boerenbond zijn 
jaarvergadering bleek te houden. Dat viel bij Jan Dortu, die hierdoor verrast werd, niet in 
goede aarde! Waarom had niemand hem dat verteld? En wat nu gedaan? 

Onder leiding van een rood aangelopen dirigent dan maar op naar het patronaat. Daar 
aangekomen kwam de volgende klap. Wijlen de heer Hanzen, vader van het huidige 
koorlid Albert Hanzen, was de beheerder van het patronaat. Graag had hij het koor 
binnengelaten maar dat mocht niet van de toenmalige Pastoor. Als u de 
ontstaansgeschiedenis van het koor kent zal deze opstelling van Pastoor u niet verbazen. 
Voorafgegaan door een inmiddels briesende Jan Dortu gingen dertig zangers vervolgens in 
ganzenpas naar de jongensschool. Op de overdekte speelplaats moest de generale repetitie 
dan maar plaatsvinden. De stemming was om te snijden en dat werd er niet beter op toen 
bleek dat de dirigent zijn stemfluit niet bij zich had Deze moest door iemand opgehaald 
worden. Jan Dortu kookte en dat werd alleen maar erger toen de speelplaats niet geschikt 
bleek te zijn als repetitieruimte. Door over-akoestiek kon geen goede koorklank verkregen 
worden. En dat voor een generale repetitie! Er was nog maar een kleinigheid nodig om Jan 
Dortu te doen ontploffen. Deze kleinigheid diende zich aan in de persoon van Wimke 
Duyzings. Wim was toen nog de kwajongen die hij nu nog af en toe probeert te zijn. Hij 
was naar avondschool geweest en kwam aansluitend naar de repetitie. Bij het 
repetitielokaal had hij niemand aangetroffen en na veel omzwervingen en na van hot naar 
haar te zijn gestuurd had hij het koor eindelijk gevonden op de speelplaats van de 
jongensschool. Argeloos kwam hij de speelplaats opgelopen. Toen Jan Dortu hem zag 
verschijnen explodeerde hij. De in de loop van de avond opgebouwde frustratie moest er 
uit en hij schreeuwde de verbouwereerde Wim Duyzings toe: " Wat kom jij hier nog doen? 
Wie of wat denk jij wel dat je bent? Kom jij een andere keer maar terug, jij hebt hier niks 
te zoeken!" 

Dat was de generale repetitie voor het eerste concours waaraan Mannenkoor St. Remigius 
heeft deelgenomen. En toch werd de deelname aan het concours een groot succes. Met het 
hoogste aantal punten in de afdeling C en promotie naar afdeling B kwamen de apetrotse 
zangers terug naar Klimmen. Dit succes werd in 1966 gevolgd door een tweede plaats in 
afdeling B en in 1968 met een tweede plaats in afdeling A, de hoogste afdeling! Deze 
schitterende successen zijn ongetwijfeld de verdienste geweest van de dirigent die het koor 
leidde met ijzeren vuist en knallende pianodeksel: Jan Dortu! 
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Nederlands koorfestival Hilversum.  

 

 

 

Hartelijk dank

In 1997 werd binnen onze vereniging voor het eerst het idee geopperd om een "Club van 
vijftig " in het leven te roepen. Op die manier zou met de steun van onze sympathisanten 
een gedegen financieel fundament kunnen worden gelegd voor de viering van het vijftig 
jarig jubileum in 2006. Als voorzitter van het koor ben ik uiteraard bijzonder ingenomen 
met het initiatief van toen en met de aansluitende inspanningen om een en ander 
daadwerkelijk van de grond te krijgen. Ik heb me steeds voorgehouden dat het verstandig 
was over de resultaten geen al te hoge verwachtingen vooraf te koesteren. De positieve 
geluiden die mij hierover vanuit het comité bereiken hebben mij echter blij verrast. Vooruit 
kijkend naar het vijftig jarig jubileum versterkt dit het vertrouwen dat de viering hiervan 
een succes zal worden. Hen die zich reeds hebben aangemeld en op die manier blijk geven 
ons koor een warm hart toe te dragen, wil ik hiervoor langs deze weg van harte danken. 
Hen die zich wilden aanmelden maar die daar nog niet toe gekomen zijn en die dit 
clubblad onder ogen krijgen wil ik uit naam van het comité graag attent maken op het 
hieronder afgedrukte aanmeldingsformulier. 

Vriendelijk groetend, 

Martin Smeets, voorzitter Mannenkoor St. Remigius. 
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AANMELDINGSFORMULIER 

Ja ik wil als begunstiger van Mannenkoor St. Remigius te Klimmen lid worden van
de "Club van Vijftig " . Ik heb de bijdrage voor 1998 inmiddels gestort op uw rekening
nummer 125915543 bij de Rabobank te Klimmen.
Ik verzoek U mij er in de komende jaren steeds aan te herinneren wanneer de storting van
de bijdrage voor dat jaar wordt verwacht.
Naam:....................................................
Adres:.....................................................
Postcode:................................................
Woonplaats:............................................ 

Geboortedatum....................................... 

Handtekening

Dit aanmeldingsfòrmulier na invulling en ondertekening s.v.p. doen toekomen aan

Sjir Pisters, Prins Willem Alexanderlaan 8 , 6301 TX Valkenburg 

 

Pagina 8


