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VOORWOORD CLUBBLAD NR. 15
Het mannenkoor is druk doende met de voorbereidingen op het jubileumjaar 2006.
Op vele fronten zijn leden actief en de muzikale voorbereidingen zijn eveneens
gestart. In dit boekje treft u het definitieve programma voor het jubileumjaar aan,
zodat deze data nu reeds gereserveerd kunnen worden. In de rubriek “Onger ut
vergroëtglas” gaan we terug naar het jaar 1969, waarin het mannenkoor haar 12 ½jarig jubileum vierde. Samengevat kan gesteld worden, dat vele zaken uit 1969
nostalgische gedachten opwekken, maar dat toentertijd gedane besluiten nog steeds
actueel zijn en tot nadenken oproepen, willen we de toekomst van onze vereniging
veilig stellen.
Veel plezier bij het lezen van dit clubblad en gaarne wil ik de activiteiten van het
mannenkoor bij u aanbevelen !
Sjir Pisters,
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Voorzitter “Club van Vijftig”

BIJ DE VOORPAGINA
Op Paasmaandag 28 maart 2005 werd na afloop van de H.Mis een nieuwe groepsfoto
gemaakt. Deze foto zal ook in het kader van het 50-jarig jubileum gebruikt worden.
Naast het volledige koor, werden ook het bestuur, het erebestuur, het bestuur van de
Club van Vijftig, de muziekcommissie en de sponsorcommissie vereeuwigd. Makers
van de foto’s zijn Martin en Dennis Schloesser De overige foto’s kunnen via de
website van het mannenkoor bekeken worden.

PROGRAMMA 2005
1 oktober, 19.00 uur:
Patroonsfeest: Opluisteren H.Mis in de parochiekerk te Klimmen met aansluitend
Remigiusfeest in het verenigingslokaal.
Jubilarissen: Piet Geurts (40 jaar), Hub Knops (40 jaar),
Leo Laeven (40 jaar), Jules Boshouwers (25 jaar),
Ab Lanting (25 jaar) en Martin Schloesser (25 jaar)
8 oktober, 20.00 uur:
Zangersdag van de Onderlinge Federatie in zaal ’t Köppelke te Klimmen.
5 november, 20.00 uur:
Drie-Korenconcert in zaal ’t Köppelke m.m.v. Dameskoor Vivace uit Schin op Geul,
het Landgraafs Mannenkoor St. Joseph uit Waubach en het Mannenkoor St.
Remigius.
3 december, 20.00 uur:
Kwajongconcours van Klimmen in zaal ’t Köppelke
I.v.m. de drukke voorbereidingen op het jubileumjaar heeft het bestuur en de
muzikale leiding besloten om dit jaar geen kerstrepertoire in te studeren. Het
mannenkoor zal derhalve in de kersttijd geen uitvoeringen verzorgen.

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 !

REMIGIUSFEEST
Op zaterdag 1 oktober zal het jaarlijkse patroonsfeest gevierd worden. Om 19.00 uur
luistert het mannenkoor een H.Mis op in de parochiekerk te Klimmen ter intentie van
al haar overleden en levende leden. Na afloop zal (bij droog weer op het kerkhof) een
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koorwerk gezongen worden ter nagedachtenis aan de overledenen. Aansluitend is er
een feestavond in zaal ’t Köppelke met huldiging van de jubilarissen Piet Geurts, Hub
Knops, Leo Laeven ( 40 jaar) en Jules Boshouwers, Ab Lanting en Martin Schloesser
(25 jaar). Bij deze nodigen wij alle leden van de Club van Vijftig samen met hun
partners uit voor de H.Mis en feestavond. Gelijk aan de voorgaande jaren wordt aan
de leden van het mannenkoor en hun partners voor deze feestavond een bijdrage van
€ 5,- per persoon gevraagd. Leden van de Club van Vijftig dienen eveneens € 5,- te
betalen, hun partner of introducé € 12,50. Iedereen ontvangt tijdens deze feestavond 8
consumptiebonnen en er zal een koud of warm buffet geserveerd worden. De leden
van de Club van Vijftig wordt vriendelijk verzocht vóór 16 september aan Hub
Theunissen (045-4052750) te melden, indien zij op de feestavond aanwezig zullen
zijn. De gevraagde bijdrage gaarne vóór de feestavond via het banknummer van de
Club van Vijftig o.v.v. “Feestavond Remigius 2005” overmaken. Het wordt bijzonder
op prijs gesteld u allen tijdens deze viering van het patroonsfeest te mogen begroeten.

“ONGER UT VERGROËTGLAS”
Met het oog op het vijftig jarig jubileum van ons mannenkoor leek het ons bijzonder
waardevol om in deze editie van ons clubblad eens terug te gaan naar 1969, het jaar
waarin het mannenkoor haar 12½-jarig jubileum vierde. In dat kader werd er
toentertijd ook een jubileumboekje uitgegeven. Velen van u hebben dit wellicht nog
nooit gezien en dus ook niet gelezen. Bij het lezen van dit boekje blijkt hoe een
vereniging en een dorp in de loop der tijd veranderd zijn. Deze keer in “Onger ut
vergroëtglas” enkele wetenswaardigheden van onze vereniging uit het jubileumboekje
van 1969. De titulatuur en de schrijfwijze dateren uiteraard ook uit 1969.
Het Begin
Op 28 oktober 1956 staken enkele zangliefhebbers de koppen bij elkaar en er werd
besloten om een zangvereniging op te richten. Unaniem was men het erover eens, dat
deze vereniging Zangvereniging “D’r Auwe Zank” moest worden genoemd. Deze
naam sloeg in en verwierf in Klimmen spoedig burgerrechten. Jan Dortu werd bereid
gevonden de dirigeerstok te zwaaien en onder zijn leiding werd direct begonnen met
het instuderen van enkele volksliedjes. De eerste repetities werden gehouden te
Craubeek in een voor afbraak bestemd vertrek, dat door de zangers als “rovershol”
werd betiteld. De directeur begeleidde de repetities op de hobo. Hij had een
aandachtig gehoor van zangers, die door modder en sneeuw, via het “Kirkveldje”
naar Craubeek togen om er geestdriftig te repeteren. Niemand behoefde een
aansporing. Alles liep gesmeerd. Het moeilijke eerste begin werd met veel
enthousiasme overwonnen en reeds spoedig werd een vaste plaats in de Klimmense
samenleving verworven. De contributie werd bepaald op fl. 1,- per maand.
Kort na de oprichting bestond het koor uit de volgende leden:
Tenor 1:
Harry Budé, Victor Kickken, Sjeng Meurs, Funs Weerts.
Tenor 2:
Hub Budé, Pierre Budé, Hub Kickken, Zef Weerts.
Bas 1:
Pierre Dortu, Cornelis Meurders, Jo Speetjens, Zef Vaessen, Paul Weerts.
Bas 2:
Jo Dortu, Victor Dortu, Eduard Kickken, Hub Weerts.
Tot lid van het eerste bestuur werden gekozen:
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Voorzitter:
Sekretaris:
Penningmeester:
Leden:

Hub Weerts
Pierre Dortu
Zef Vaessen
Hub Budé
Hub Kickken

Op 20 februari 1958 werd “Zangvereniging”gewijzigd in “Mannenkoor” en op 22
oktober 1961 werd de naam Mannenkoor “D’r Auwe Zank” gewijzigd in
Mannenkoor “St. Remigius”.
Ten tijde van het 12½-jarig jubileum in 1969 bestond het bestuur uit:
Voorzitter:
Sekretaris:
Penningmeester:
Leden:

Hub Weerts
Pierre Dortu
Charel Bertholet
Piet Meurders
Sjeng Erens

Direkteur:

Jan Dortu

Erebestuur:
Beschermheer: Weledelgestrenge Heer H.M.M.L. Palmen
Erevoorzitter:
Weledele Heer Jules Dortu
Leden:
Weledele Heer B.G. Tukkers
Weledelzeergeleerde Heer Dr.Ir. P.M.J. Wolfs
Weledelgestrenge Heer Ir. P.A.A. Wirtz
Als Leden van Verdiensten z.g. Ereleden stonden te boek:
Weledele Heer P. Boesten
Weledele Heer G.J. Dortu
Eerwaarde Broeder Amatus Meurders
Weledele Heer V. Dortu
Weledele Heer C. Meurders († 28.09.1968)
Weledele Heer V. Coenen
De werkende leden (35) uit die dagen waren:
1e Tenoren:
Charel Bertholet, Jacques Boesten, Lambert Curfs, Rien Heijmans, Hub Knops, Lei
Philips.
2e Tenoren:
Pierre Budé, Lei Baadjou, Piet Bertholet, Jo Duyzings, Hub Duyzings, Sjeng Errens,
Henny Geurten, Piet Geurts,
Math Hochstenbach, Theo Hochstenbach, Lei laeven.
1e Bassen:
Jo Backbier, Hary Beckers, Sjir Bertholet, Jo Bertholet, Pierre Dortu, Paul Dortu,
Albert Hanzen, Jan Horsmans, Hary Moonen, Sjir Pisters.
2e Bassen:
Joseph Coumans, Jo Dortu, Jules Dortu, Jan Heiligers, Zef Janssen, Piet Meurders, Jo
van Mil, Hub Weerts.
Als adverteerders (sponsoren) treft men in het jubileumboekje de onderstaande
bedrijven aan:
-

Pension, Café-Restaurant, Dancing P. Boesten
Nederlandsche Middenstands Spaarbank Agentschap Pierre Dortu
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Autorijschool Pierre Budé
Shell shop H. Verkuyl
Slagerij Geisen-Franssen
Carosserie van Dongen
Pension Quaetvlieg
Dames en Heren Kapsalon H.J. Zautsen en Zoon
Groenten, Fruit, Levensmiddelen H. Eussen-Keulers
Speciaalzaak in behang, verf en schoonmaakartikelen enz. K.H. Bertholet
Habets
Groot en kleinhandel in bier, limonade en gedistilleerd J. HorsmansWiddershoven
Brand Bierbrouwerij Wijlre
Slechts 3 bedrijven uit deze opsomming vinden we in 2005 nog in Klimmen terug.
Tijdens het Koorconcert t.g.v. het 12½-jarig jubileum op 15 maart 1969 vertolkte het
mannenkoor “St. Remigius” de onderstaande werken:
1. Domine Salvam Fac met J. Weusten, trombone
2. Magnificat met W.Scheffers, bariton
3. Old black Joe
4. Was braucht man in einem Bauerndorf
5. Kloosterscene uit “La Forza del Destino met Ch. Wolfs, sopraan en W.Scheffers,
bariton
6. Der Student geht vorbei
De werken 2, 5 en 6 werden aan de piano begeleid door Mej. W. Tukkers.
ZANGERSDAGEN
Een wijs besluit was om met enige Zuid Limburgse koren onderling te gaan
samenwerken. Doel hiervan was:
a.
bevordering van een artistiek verantwoord repertoire;
b.
bevordering van de verenigingsgeest en de onderlinge vriendschap;
c.
het leren kennen en stimuleren van elkaars prestaties;
d.
het voeren van propaganda voor de mannenkoorzang.
Oorspronkelijk namen het St. Gregoriuskoor uit Borgharen, het Heerder Mannenkoor
uit Heer, het ENCI-koor uit Maastricht, Mannenkoor Geulklank uit Valkenburg en
onze vereniging deel aan deze federatie. In de loop der jaren trokken enige koren zich
uit deze federatie terug en traden andere, ook gemengde koren, toe. Om aan de
doelstelling te voldoen werd er ieder jaar een zangersdag door een der deelnemende
verenigingen georganiseerd. Dit zangerstreffen werd dan besloten met een gezellig
samenzijn van alle koren. Deze zangersdagen hadden voor onze vereniging een nuttig
effect. Zij waren een inspiratie ter verbetering en vervolmaking van het programma.
De Onderlinge Federatie van Zangkoren bestond in 1969 uit het St. Gregoriuskoor
uit Borgharen, het Heerder Mannenkoor uit Heer, Mannenkoor St. Remigius uit
Klimmen, het ENCI-koor uit Maastricht, het St. Gregoriuskoor uit Geulle,
Mannenkoor Wieker Eindrach uit Maastricht, Mannenkoor Geulklank uit Valkenburg
en het Gemengd koor Eendracht uit Sibbe.
In 2005 is de samenstelling van de Onderlinge Federatie van Zangkoren flink
gewijzigd. Thans zijn bij de Onderlinge Federatie de volgende koren aangesloten:
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Zangvereniging Eendracht Sibbe, Gemengd Zangkoor Internos Voerendaal,
Mannenkoor Geulklank Valkenburg, Mannenkoor Internos Schin op Geul,
Zangvereniging Orphee Houthem, Mannenkoor Wieker Eindrach Maastricht,
Mannenkoor St. Remigius Klimmen, Zangvereniging Vriendenkoor Spaubeek en
Crescendo Doenrade.
Koninklijk Nederlands Zangersverbond – KNZV
Ondanks het feit, dat onze vereniging in de eerste jaren nog niet bij een landelijke
organisatie was aangesloten, werden wij door het KNZV uitgenodigd om deel te
nemen aan de zangersdagen te Tegelen (1962), Mechelen (1963), Boxmeer (1965).
Na het lidmaatschap van het KNZV werd deelgenomen in de hoogste afdeling aan de
Limburgse zangersdagen te Heerlen in 1968.
Concoursen
De resultaten van de zangersdagen waren oorzaak, dat bestuur, dirigent en leden van
gedachten gingen wisselen over deelname aan een concours. De voor- en nadelen
werden afgewogen en uiteindelijk werden allen het eens, dat men een kans moest
wagen. Door deelname aan een z.g. “wild concours” zouden wij praktisch verzekerd
zijn van een eerste prijs, maar zouden wij dan ons doel bereiken ? De beoordeling
moest serieus en objectief zijn. Gevreesd door veel koren was het Nederlands
Koorfestival te Hilversum. Dit werd georganiseerd door de Bond van Zang- en
Oratoriumverenigingen in samenwerking met radio AVRO. We trokken de stoute
schoenen aan en schreven in. Wij realiseerden ons, dat hier een promotie maar ook
een degradatiesysteem werd toegepast. Wij wilden echter een duidelijk inzicht krijgen
in eigen kwaliteiten en tekortkomingen, maar tevens bewijzen voor welke afdeling
wij geschikt waren. Door de deelname aan deze koorcompetitie moest hard worden
gewerkt. Als het tijdstip van de uitvoeringen naderde, waren de zenuwen meestal
gespannen. De zangers werden ongedurig van de vele repetities en de directeur kwam
tijd te kort voor de afwerking. Toch werden het hoogtepunten waarop we met trots
mogen terugzien. Een bekroning voor ijverig repeteren, inzet, volharding en kundige
directie. Deelgenomen werd in 1964 in de afdeling C Mannenkoor: 1e prijs met
promotie, in 1966 in de afdeling B Mannenkoor: 2e prijs met promotie en in 1968 in
de afdeling A Mannenkoor (hoogste afdeling): 2e prijs.

JUBILEUMACTIVITEITEN MANNENKOOR “ST. REMIGIUS”
* Maart 2006:
Verspreiding van het programmaboekje huis aan huis in de gemeente Voerendaal. In
dit boekje wordt een overzicht weergegeven van de festiviteiten.
* 8 april 2006:
Concert in het Cultureel Centrum De Borenburg te Voerendaal. Medewerking aan dit
concert wordt verleend door:
Drumband Broederschap “St. Sebastianus”;
Koninklijke Harmonie “De Berggalm”;
Mannenkoor “St. Remigius”;
Solist: Hubert Delamboye, tenor.
* Augustus 2006:
Aanbieding van het jubileumboek “50 jaar Mannenkoor St. Remigius”
Dit boek zal huis aan huis in Klimmen aangeboden worden.
* 7 oktober 2006:
Remigiusfeest: De Eucharistieviering in de parochiekerk te Klimmen zal opgeluisterd
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worden door het “Königliches Männerquartet (KME) uit Eupen o.l.v. Ludo Claessen.
Aansluitend is er een feestavond in verenigingslokaal ‘t Köppelke. Het KME zal
tijdens deze feestavond een miniconcert verzorgen. Dit concert is niet toegankelijk
voor het publiek. Voor dit concert en het Remigiusfeest worden uitgenodigd: onze
gasten, leden van de Club van Vijftig en de sponsoren.
* 28 oktober 2006:
Jubileumconcert 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 2006:
10.00 uur:
Brunch (voor deze brunch worden uitgenodigd: leden van het
erebestuur met hun partner, passieve leden en
leden met hun partner, leden van de “Club van Vijftig”
11.00 uur:
Interne huldiging van de jubilarissen
12.00-14.00 uur: Receptie
15.00 uur:
Afsluiting van het jubileumjaar

CONTRIBUTIE BETALING
Graag zien wij, voor zover dit nog niet plaatsgevonden heeft, uw bijdrage voor 2005
van € 22,69 overgemaakt worden aan onze penningmeester:
Club van Vijftig
Hub Theunissen
Pleinstraat 10
6343 AT Klimmen
Rekeningnummer Rabobank: 1259 15 543
Onze welgemeende dank voor uw financiële ondersteuning !

Pagina 7

