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VOORWOORD BIJ CLUBBLAD NR. 10
Voor de tiende keer alweer verschijnt ons clubblad, met alle nieuwtjes van ons
koor. Vindt u dit alleen niet voldoende, kom dan gerust eens op vrijdagavond
naar de repetitie van ons koor. U zult zien, dat er hard gewerkt wordt en dat het
er gezellig is. In dit boekje leest u onder meer over ons bezoek met “ ’t
vergroëtglas” aan Valkenburg aan de Geul. Deze keer is het onze “Mappe Ab”,
die onder de loep genomen wordt. Voor enig ongemak zorgde onze secretaris
door onlangs op de betalingsherinnering van de contributie van de Club van
Vijftig per abuis een foutief bankrekeningnummer te vermelden. Onze excuses
hiervoor. Elders in dit boekje worden de juiste gegevens m.b.t. het betalen van
de jaarlijkse contributie vermeld. Rest mij U allen namens het bestuur van de
Club van Vijftig een Zalig Nieuwjaar toe te wensen.
Sjir Pisters,
Voorzitter Club van Vijftig

BIJ DE VOORPAGINA (foto)
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Op zaterdag 5 oktober 2002 vierde het Mannenkoor haar jaarlijkse
Remigiusfeest. De naamdag begon met het opluisteren van een plechtige H. Mis
in de parochiekerk te Klimmen, waarna in het verenigingslokaal het
Remigiusfeest plaatsvond. De jubilarissen Hub Heijnen en Henk Geisen
werden gehuldigd i.v.m. hun 25-jarig lidmaatschap. Deze avond kreeg bijzonder
cachet vanwege het feit dat Albert Hanzen uit handen van Burgemeester Strous
van Voerendaal de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau in ontvangst mocht nemen. Dit als blijk van grote
waardering voor al zijn diensten belangeloos voor het koor verricht. Op de foto
de trotse jubilarissen en “onze ridder”.Een driewerf hoera voor de feestelingen !
CONTRIBUTIE BETALING
Graag zien wij, dat u uw bijdrage van € 22,69 voor het jaar 2003 overmaakt op
het rekeningnummer: 1259.15.543.
t.n.v. Club van Vijftig
Hub Theunissen
Pleinstraat 10
6343 AT Klimmen
Bij voorbaat onze dank voor uw milde gave !

LIEF EN LEED
Op vrijdagavond 4 oktober jl. aan het einde van de repetitie wenste de voorzitter
alle leden een goede nachtrust met zoete dromen als voorbereiding op het
Remigiusfeest toe. Niemand had verwacht, dat deze wens als inleiding bedoeld
was voor een droom die op zaterdag 5 oktober werkelijkheid werd voor Albert
Hanzen. Albert ontving tijdens de jaarlijkse Remigiusviering uit handen van
Burgemeester Strous van Voerendaal een onderscheiding in de orde van Oranje
Nassau. Dit was een heel bijzonder moment voor zowel Albert, zijn gezin als
voor de Remigiusfamilie. Albert, nogmaals van harte gefeliciteerd en bedankt
voor jouw tomeloze inzet. We spreken de hoop uit, dat het mannenkoor nog
lang mag steunen op zulke trouwe leden.
Na een kort verblijf in het Maaslandziekenhuis te Sittard herstelt Jo Backbier
zeer voorspoedig. Hij wandelt weer, weliswaar ietwat voorzichtig, door de
mooie Klimmense omgeving. We spreken de hoop uit, dat Jo weer spoedig van
de partij zal zijn tijdens de wekelijkse repetitie-avond.
Het herstel van Wil Meurders-Tukkers verloopt inmiddels voorspoedig. Zoals
de voorzitter reeds in zijn Kerstbrief memoreerde, is het afgelopen jaar voor Wil
een moeilijk jaar geweest. We kunnen haar als koor niet missen en hopen, dat
ook zij snel van alle ongemakken verlost mag zijn en dat 2003 voor haar
gezondheid en geluk mag brengen.
Op 29 oktober zag 2e bas Martin Smeets Abraham. Op zaterdag 2 november
waren naast familieleden, collega’s en bekenden ook een groot aantal vrienden
uit de Remigiusfamilie te gast op het feest in zaal ’t Köppelke. Het was een zeer
gezellig en goed verzorgd feest en er werd volop op de gezondheid van Martin
getoast. Martin, nogmaals van harte proficiat en nog vele jaren in een goede
Pagina 2

10 editie

gezondheid toegewenst !
Tijdens het jaarlijkse kwajongconcours van Klimmen op zaterdag 30 november
wist Leo van Weersch samen met zijn dochter Nicolle de wisselbeker te
veroveren en deze in handen te brengen van het mannenkoor. Aan het koppel
Leo en Nicolle is het nu de beurt deze beker in 2003 te verdedigen.

IN MEMORIAM
Op zaterdag 28 december heeft het mannenkoor “St. Remigius” samen met de
vele aanwezigen afscheid genomen van Funs Weerts, één van de oprichters van
het mannenkoor. Funs Weerts was één van de 17 zangers, die op 28 oktober
1956 o.l.v. Jan Dortu “D’r Auwe Zank” oprichtten. Een van de eerste
optredens van het jonge koor was het huwelijk van Funs met Leny Maas uit
Beek op 12 februari 1957. In de St. Martinuskerk van Beek werden o.a. een
vier-stemmige Mis van Nieland, het “Ave Maria” van Arcadelt en het “Sanctus”
van Schubert uitgevoerd. Tijdens vrijwel iedere uitvoering was hij present. Hij
kende iedereen met naam en toenaam, hoe hij zong en of het een goed koorlid
was. Zijn auto zal nooit meer de route naar Craubeek maken, de plek waar hij
geboren werd, opgroeide en lange tijd woonde en waar hij nog steeds een graag
geziene gast was. Hij was één van de dorpsfiguren die altijd aanwezig, zeer
vertrouwd doch onopvallend waren. We zullen hem missen in ons dorp. Het
opluisteren van de plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van Hulsberg was
de laatste eer, die we als koor aan Funs konden bewijzen. Wij wensen zijn
echtgenote Leny en de kinderen heel veel sterkte toe met dit verlies en hopen dat
“zijn” en “ons” koor zich tot in lengte van dagen de naam en de persoon van
Funs zal herinneren.
“Vrijbuiter”, het ga je goed !

VOORLOPIG PROGRAMMA 2003
19 januari, 10.45 uur:
Opluisteren H. Mis in de Sint Hubertuskerk te Genhout-Beek
3 maart, 14.11 uur:
Deelname aan de carnavalsoptocht in Klimmen
9 maart, 10.00 uur:
Jaarvergadering in het verenigingslokaal
5 april, 18.00 uur:
Opluisteren H.Mis in de Stephanuskerk te Wijnandsrade
21 april, 10.30 uur:
Paasmaandag: opluisteren H.Mis in de parochiekerk te Klimmen
26 april, 20.00 uur:
Voorjaarsconcert m.m.v. mezzo sopraan mevr. Tonny Ramaekers
9 juni, 10.30 uur:
Pinkstermaandag: opluisteren H. Mis in de parochiekerk te Klimmen
15 juni:
Door de “Wandelstjekke” te organiseren ‘Grote Wandeling’
6 juli, 08.30 uur:
Deelname aan de Grote Bronk te Klimmen
12 juli:
Opluisteren H. Mis b.g.v. het 40-jarig huwelijk van de heer en mevrouw ErvenLambij,
ouders van Güliel Erven, in de St. Bavo kerk te Nuth
25 juli, 1 augustus, 8 augustus:
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Koorvakantie
7 september:
Opluisteren Dienst b.g.v. het 40-jarig huwelijk van Eef en Ab Lanting-van
Leeuwen
20 september, 20.15 uur:
Drie-Korenconcert in zaal ’t Köppelke te Klimmen
4 oktober, 19.00 uur:
Patroonsfeest: Opluisteren H. Mis in de parochiekerk te Klimmen.
Aansluitend Remigiusfeest in het verenigingslokaal.
Jubilarissen:
Gied Nicolaes (25 jaar), Theo Hochstenbach (40 jaar)
18 oktober:
Opluisteren Huwelijksmis in de St. Remigiuskerk te Schimmert van de dochter
van Lou en Jenny Caubo
november:
Kwajongconcours van Klimmen in het verenigingslokaal
13 december, 20.00 uur:
Winterconcert in de Borenburg te Voerendaal

JUBILEUM 2006
Onlangs presenteerde de jubileumcommissie, die belast is met de organisatie van
het 50-jarig jubileum van het mannenkoor, haar plannen omtrent de viering van
dit feest. De activiteiten zullen uit vier hoofdthema’s bestaan:
-

Opname en presentatie CD 50 jaar Remigius
Uitgave jubileumboekwerk
Feestweekend 27-28-29 oktober 2006
Jubileumconcertreis 2007

Het is de bedoeling dat de geplande activiteiten i.v.m. deze bijzondere mijlpaal
zich uitstrekken van 2005 t/m 2007.

“ONGER UT VERGROËTGLAS”
In “Onger ut Vergroëtglas” deze keer een gesprek met Ab Lanting, 1e tenor en
binnen het koor onmisbaar in de functie van, zoals hij het zelf noemt, “Mappe
Ab”. Voor diegenen, die minder vertrouwd zijn met deze benaming is Ab de
persoon die trouw steeds weer opnieuw alle zangersmappen van de leden van
de vereiste koorpartituren voorziet. Op dinsdagavond 10 december trotseerden
Sjir Pisters en Gied Nicolaes de vrieskou en togen naar Valkenburg aan de
Geul, om na een hartelijke ontvangst door Eef en Ab, ’t vergroëtglas ter hand te
nemen.
Wie is Ab Lanting ?
“Ik werd op 21 april 1934 in Utrecht geboren. Binnen deze stad ben ik, zoals
dat heet, opgegroeid en getogen. Ook als gevolg van de oorlog zijn we vaak
verhuisd in de stad. Tot mijn 28e jaar heb ik er gewoond. Na de lagere school
heb ik een opleiding gevolgd aan de grafische school en vond ik, na de
afronding van mijn vakopleiding, werk bij diverse drukkerijen in de stad. Bij
één van deze bedrijven had ik een proefdrukker als baas, die op zekere dag het
bedrijf verliet om te gaan varen bij de Holland Amerika Lijn. Bij deze rederij
ging hij werken in de drukkerij op één van de schepen. Dit leek me ook een
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uitdaging, solliciteerde en werd aangenomen. Eveneens voor een functie in de
drukkerij aan boord. We spreken over het jaar 1962. Het werk in de drukkerij
aan boord van de lijndienstschepen van Rotterdam naar New York bestond uit
het ontwerpen en drukken van menu-, lunch-, en dinerkaarten,
wijnsuggestiekaarten, kranten, activiteitenprogramma’s etc. . De schepen voeren
8 dagen heen en 9 dagen terug, waarna ik 3 dagen verlof aan de wal had.
Tussendoor verzorgden de schepen cruises naar Scandinavië. In de winter, als
de passagiersvaart stil lag, was ik maanden van huis vanwege een cruise door
het Caribisch gebied en een reis om de wereld in 80 dagen. De route van de
wereldreis wil ik jullie niet onthouden: New York, Straat van Gibraltar, Palma,
Villefranche, Napels, Athene, Alexandrië, Port Said, Suez Kanaal, Aden,
Bombay, Colombo,Singapore, Bangkok, Hongkong, Kobe, Yokohama,
Honolulu, San Francisco, Acapulco, Panama-Kanaal, New York. In z’n
totaliteit heb ik 1½ jaar gevaren. Aan boord hadden we een leven als een prins:
goede verzorging als onderofficier, prima baan en als vrijbuiter de wereld
ontdekken. Tijdens mijn vaarperiode heb ik (uiteraard in Nederland) Eef, mijn
vrouw, leren kennen. In 1963 ben ik met haar getrouwd en zijn we in Wilnis
gaan wonen. Uit ons huwelijk werden twee kinderen geboren: Jan-Tèke en
Henny. Zowel onze zoon als onze dochter zijn getrouwd. Jan-Tèke woont met
zijn vrouw en kinderen Job, Eline en Pim in Gorkum en Henny met haar man in
Nieuwstadt. Zij verwachten binnenkort hun eerste kindje en hiermee groeit het
aantal kleinkinderen spoedig uit tot 4 Gedurende heel mijn arbeidsleven heb ik
in de grafische branche (drukkerijen) gewerkt. Direct na mijn huwelijk in
Wilnis, vanaf 1971 in Oude Pekela, vanaf 1977 in Heerlen en sinds 1979 in
Valkenburg. Zoals hieruit reeds af te leiden valt, ben ik nooit gebonden geweest
aan een regio. Sinds een aantal jaren geniet ik, samen met mijn vrouw Eef, van
mijn pensioen en probeer ik iedere dag te genieten van wat het leven ons te
bieden heeft.”
Hoe ben je als rasechte “Hollander” in Limburg terecht gekomen ?
“Na een zestal jaren in Oude Pekela gewoond te hebben, stond vast, dat dit niet
de plek was waar we de rest van ons leven met ons gezin wilden blijven wonen.
Via een persooneelsadvertentie in een grafisch vakblad werd ik benoemd bij
drukkerij Mercurius in Heerlen en vonden we een woning in Heerlerbaan.
Vanuit deze positie heb ik enkele jaren later (1979) gesolliciteerd bij het huidige
Valkdruk (toen nog Land van Valkenburg) en ben ik in Valkenburg terecht
gekomen. Een plaats, waarin wij ons nog steeds thuis voelen.”
Hoe ben je in contact gekomen met het Mannenkoor “St. Remigius” uit
Klimmen ?
“Ik ben in september 1980 lid geworden van het mannenkoor. In die tijd zong ik
in de Cantorij van de Nederlands Hervormde Kerk in Valkenburg en Wil
Meurders had de muzikale leiding en begeleiding van deze Cantorij in handen.
Wil had mij al eens gevraagd of ik niet geïnteresseerd was om te komen zingen
bij het mannenkoor in Klimmen. Deze vraag werd nogmaals ondersteund door
een bezoekje van Piet Meurders en het schaap was over de dam. De enige
bekenden van mij waren dus alleen Piet en Wil en voor de rest was de
vereniging volledig nieuw voor mij. In heb vanaf het begin van mijn
lidmaatschap de 1e tenor-partij gezongen en zingen was en is nog steeds mijn
lust en mijn leven en ik voel me ontzettend thuis bij deze vereniging.”
Welke functie vervul je binnen de muziekcommissie van het mannenkoor ?
“Ik ben ooit gevraagd om namens de 1e tenoren zitting te nemen in de
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muziekcommissie. Maar dit heeft niet lang geduurd, omdat ik dit gewoon niet
leuk vond en omdat er met eigen inbreng weinig of niets gedaan werd. Dus mijn
carrière als lid van de muziekcommissie heeft niet lang geduurd. Het verzorgen
van de zangersmappen staat volledig los van de muziekcommissie en is eigenlijk
iets dat langzamerhand gegroeid is. Het stoorde mij hoe muziekstukken in het
verleden verzorgd en opgeborgen werden en zodoende zag ik voor mij een
nieuwe taak binnen het mannenkoor ontstaan. Gemiddeld ga ik 1 keer per week
naar Klimmen om de mappen in orde te maken. Van Albert Hanzen ontvang ik
steeds het muzikale programma, zoals dat door de muziekcommissie vastgesteld
wordt en de namen van de werken die tijdens de repetities aan de orde komen.
Op deze manier kan ik de mappen steeds van de benodigde partituren voorzien,
zodat ze gebruiksklaar zijn voordat de repetitie begint. Ieder koorlid heeft eigen
partituren, die voorzien zijn van naam en nummer zodat de leden ook, indien
nodig, aantekeningen op de partituren kunnen maken en ervan verzekerd zijn
dat ze hun eigen partituur ontvangen. Ik vind het ontzettend leuk werk om te
doen en vooral nu heb ik er de tijd voor. De tijd en de moeite die ik erin
investeer heb ik voor het koor over. Op dit moment ben ik zeer tevreden over
hoe een grote meerderheid van de leden met de koorwerken in hun map omgaat.
Ook dit is een proces van gewenning geweest. Het muziekarchief van het
mannenkoor is trouwens erg uitgebreid. Het bevat meer dan 400 koorwerken,
waaronder werken uit de oude doos, die nooit meer uitgevoerd zullen worden,
maar ook nieuwe koorwerken die nog nooit ter hand genomen zijn. Doodzonde
vind ik dit. Albert Hanzen heeft trouwens een catalogus samengesteld met hierin
de volledige muziekbibliotheek van het koor gerangschikt. Ik denk, dat veel
leden het muziekarchief van het mannenkoor nog nooit gezien hebben. Toch is
dit de moeite waard.”
Heeft koorzang altijd al een rol in je leven gespeeld ?
“In mijn geboortestad Utrecht was ik in mijn jonge jaren lid van een kinderkoor,
een jeugdkoor en een kerkkoor. In de jaren, dat ik bij de Holland Amerika Lijn
voer, zong ik in het koor van de bemanning. Na mijn huwelijk was ik in Wilnis
lid van een gemengd koor. In Oude Pekela heb ik zelfs een zanggroep geleid, In
Heerlen was ik lid van het christelijk gemengd koor en in Valkenburg heb ik
deel uitgemaakt van de Cantorij. Dus allemaal koren of zanggroepen die in
verband stonden met de Protestantse Kerk. Sinds 1980 ben ik dan 1e tenor bij
het mannenkoor St. Remigius. Een hechte, trouwe club die 1e tenoren.”
Is het mannenkoor Klimmen of betekent Klimmen voor jou meer dan het
mannenkoor ?
“Met het dorp Klimmen heb ik uiteraard een bepaalde band gekregen. Let wel,
ik ken alleen de mensen, die ik na de repetitie in het café van ’t Köppelke tref.
Door de jaren heen ben ik trouw gebleven aan mijn plaats aan het buffet. In de
beginjaren van mijn lidmaatschap maakten Hub Weerts en Wiel Hoen nog deel
uit van de vaste groep, waarmee ik na afloop van de repetitie praatte. Op dit
moment zijn dit Leo Laeven, Henk Valkenberg, Thieu Geurts en nog wat
bekenden uit het dorp die er vrijdags altijd zijn. Tegenwoordig darten we na
afloop van de repetitie. Dit is eigenlijk best een leuke vorm van vermaak.”
Heb je nog andere hobby's naast het zingen ? of Hoe vul je jouw vrije tijd
in ?
“Op de eerste plaats ben ik koster van de Protestantse Kerk ValkenburgMeerssen. We bezitten in Valkenburg de Kloosterkerk, waarin ’s zomers de
diensten plaatsvinden en in Meerssen een kerkje aan de Gansbaan, waarin ’s
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winters de eigen gemeenschap de dienst viert. In beide gebouwen ben ik belast
met de gebruikelijke voorbereidingen als er diensten of uitvoeringen zijn:
klaarzetten van spullen, inrichten, schoonmaak, versiering, verzorgen van de
koffie na afloop van de dienst etc.. Technisch onderhoud hoef ik niet te plegen,
maar in Meerssen onderhoud ik wel de tuin van het kerkje. In de praktijk ben ik
iedere zondagochtend en daarnaast gemiddeld één werkdag per week met dit
kosterschap bezig.
Op de tweede plaats is fietsen een grote hobby. Per jaar fiets ik meer dan 5000
km op mijn renfiets. Hierbij tel ik dus niet de kilometers, die ik op mijn
‘gewone’ fiets afleg. Goed weer en de windrichting bepalen vaak de
bestemmingen van mijn fietstochten. Het zijn vaak de genummerde fietsroutes
die ik volg. Tijdens mijn fietstochten probeer ik ook oog te hebben voor de
omgeving waar ik doorheen fiets. Hierbij hoort ook op zijn tijd een pauze.
Fietsen doe ik bijna altijd alleen.” (De renfiets van Ab wordt verzorgd als een
tweede kind en heeft zelfs een warme plek op één van de slaapkamers
verworven. Apetrots laat Ab ons dit kostbare kleinood zien.) “Vervolgens ga ik,
samen met Eef, regelmatig met de touringcar op vakantie naar Spanje. Tijdens
het afgelopen jaar zijn we 4 weken in het voorseizoen geweest en tussendoor
nog een week naar Salou. We zijn geen strandmensen, maar wandelen veel en
genieten gewoon van het lekkere weer en de andere omgeving. Op zaterdag
gaan we altijd naar Maastricht, slenteren door de stad, doen een boodschap en
genieten van de sfeer die Maastricht uitstraalt. Tot slot lees ik veel (de
bibliotheek ligt om de hoek) en doe ik de dingen van alledag, die in ieder
huishouden gedaan moeten worden. Tevens geniet ik als trotse opa natuurlijk
van mijn kleinkinderen. Ondanks het feit dat onze familie niet in de buurt
woont, voel ik me goed thuis in Zuid Limburg en is het ook de plek waar ik
samen met Eef hoop te blijven wonen. Inmiddels kennen we uiteraard ook in
Valkenburg en omgeving genoeg mensen. Een leuke bijkomstigheid is
misschien, dat ik in mijn agenda’s van de laatste 10 jaar per dag in het kort de
hoofdbezigheid van die dag genoteerd heb. Leuk om nog eens na te lezen en
verbaast te staan over de dingen die je zoal bezighouden en boeien.”
Welke wens(en) heb je als lid van het Mannenkoor ?
“Het instuderen en uitvoeren van een nieuwe Mis en van een groot koorwerk
(10 minuten) zou ik wenselijk vinden. Van musicals en barbershop-zingen ben
ik niet gecharmeerd. De invulling van het jaarprogramma vind ik goed en het
zingen bij Remigius biedt mij voldoende uitdaging.” We maakten nader kennis
met een zeer tevreden man, die geniet van de alledaagse en gewone dingen van
het leven en die bijzonder trouw is aan de mensen om hem heen.
Ab, van harte bedankt voor de ontvangst en gastvrijheid en de zeer
boeiende avond !

CLUB VAN VIJFTIG
We merken nog herhaaldelijk dat buitenstaanders en ook leden denken dat het
woord “vijftig” in de naam van onze club stond voor “vijftig gulden” en dat de
naamgeving dus nu niet meer actueel is. Alles behalve dit is waar. Het woord
vijftig staat voor het vijftig-jarig jubileum, dat het mannenkoor in 2006 hoopt te
vieren. Dus ondanks de overschakeling van gulden naar euro is de naamgeving
nog steeds actueel. Het doel van de Club van Vijftig is en blijft het ondersteunen
van het mannenkoor inzake de activiteiten die in het kader van het vijftig-jarig
jubileum ontplooid zullen worden.
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