1

Voorwoord van de voorzitter

Sinds begin dit jaar ben ik voorzitter en zingend lid van ons
mannenkoor St Remigius.
En dan direct maar een 60 jarig bestaansfeest met diverse
activiteiten gedurende het jaar.
Dit jubileumjaar wordt op 29 oktober om 20.00 uur in de
Borenburg afgesloten met een spetterend concert.
Muziek- en zangliefhebbers staat dan iets bijzonders te wachten.
Wij hebben namelijk het bekende ensemble Salon Rouge uit Aken
bereid gevonden dit concert in nauwe samenwerking met ons koor
uit te voeren. Tijdens het concert treden ook een aantal solisten op,
waaronder onze “eigen” Maria van Dongen. Nationaal en
internationaal bekend van diverse operaproducties, concerten,
concertreizen, radio- en TV opnames.
Ging het muzikaal allemaal voortreffelijk in 2016, toch moet ik
memoreren dat we in dit jaar reeds vier echtgenotes en twee
ouders van leden en een erelid hebben verloren. Tijdens het
patroonsfeest begin oktober hebben we daar de benodigde en hoog
gewaardeerde aandacht aan besteed. Verderop in dit prachtige
boekje met veel betaalde advertenties, waarvoor onze hartelijke
dank, treft u alle benodigde informatie aan over dit concert. Zo ook
de entreeprijs van slechts € 5,00, want ons motto is liever een
volle zaal dan een paar, een hoge entreeprijs betalende,
toeschouwers. Ook vindt u in deze jubileum uitgave een verslag
van 60 jaar mannenkoor Sint Remigius en stellen onze zangers, en
de muzikale leiding zich aan u voor.
Toegangskaarten zijn vanaf nu in de voorverkoop verkrijgbaar in de
Borenburg in Voerendaal en bij slagerij Geisen in Klimmen.
Mag ik u uitnodigen om op 29 oktober samen met ons dit
jubileumjaar af te sluiten. U zult er van genieten!
Mannenkoor Sint Remigius: van harte proficiat!
Henk Spit, Voorzitter
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Voorwoord
Als je Burgemeester van
Voerendaal bent en óók nog eens
Beschermheer van het Klimmens
Mannenkoor Sint Remigius, dan
ben je een gezegend mens!

60 Jaar timmert dit prachtige koor
al aan de weg. Briljant! Het is een
rijkdom om zoveel muzikaliteit
nabij te hebben. Het geeft kleur
aan het leven en illustreert met
vreugdevol of somber repertoire
de gebeurtenissen waarbij wat te
vieren valt of te gedenken. Hoewel
een wereld van verschil, zijn het de liederen, die zo gloedvol door
Sint Remigius ten gehore worden gebracht, die samensmelten met
onze emoties. En daarmee blijkt muziek onmisbaar om onze gevoelens
een plaats te geven. Het helpt ons duiding te geven aan feestelijke of
treurige gebeurtenissen en al wat daar tussen zit.
Muziek brengt ons samen en verbroedert. Het vormt een belangrijk
bestanddeel van ons Voerendaalse DNA en daar mogen we met z’n
allen dankbaar voor zijn. Het draagt ook bij aan het hoge peil van de
sociale cohesie in ons unieke Klimmen. Het is toch super om deel te
mogen uitmaken van dit muzikale gezelschap en in de waan van
alledag toch de wekelijkse ontmoetingen als vaste prik in de agenda te
mogen noteren. Het geeft ons leven meer kleur!

Laat ons samen ons bestaan koesteren en de hoop uitspreken dat ons
mannenkoor Sint Remigius het eeuwige leven heeft!
Wil Houben
Burgemeester van Voerendaal
Beschermheer Sint Remigius
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Elektra – Gas – Water – Sanitair – CV
Tevens renovatie Badkamer-keuken-toilet
Inclusief tegelwerk
H. Daniëls Hogeweg 27 Voerendaal 06-57548258 elektrodabo@home.nl
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ZINGENDE MENSEN, GELUKKIGE MENSEN
1956 – 2016
60 JAAR MANNENKOOR SINT REMIGIUS KLIMMEN
Op 28 oktober a.s. is het precies 60 jaar geleden, dat het Mannenkoor
St. Remigius in Craubeek opgericht werd, dit na onenigheid tussen de
toenmalige pastoor van Klimmen en leden van het kerkelijk zangkoor.
De rel nam dermate vormen aan, dat een deel van de zangers op een
zondag weigerde het oksaal van de Remigiuskerk te betreden en er in
Klimmen die zondag geen gezongen Hoogmis was. Vanwege hun, in de
ogen van de pastoor, ongeoorloofde gedrag werden de betreffende
zangers geschorst als lid van het kerkelijk zangkoor. Maar de mannen
lieten het er niet bij zitten en waren het over één ding eens: er moet en
zal een nieuwe zangvereniging opgericht worden, want een weg terug
naar het kerkelijk zangkoor was er voor hen niet meer. De geboorte van
Zangvereniging ”d’r Auwe Zank” was een feit. De eerste tijd werd er
gerepeteerd in een waskeuken van een oud pand te Craubeek, omdat
veel zangers van het eerste uur uit Craubeek afkomstig waren.
Er was sympathie vanuit de gemeenschap en van de voor die tijd forse
contributiebijdragen werden partituren gekocht. De dirigent bood zijn
diensten gratis aan en er was slechts begeleiding van een hobo.
Dit primitieve begin zorgde voor een hechte onderlinge
vriendschapsband.
Op 24 maart 1957 beleefde het koor haar eerste zeer succesvolle
optreden en geleidelijk aan werd het geschil met de toenmalige pastoor
bijgelegd.
Een voor die tijd revolutionair begin, waaraan, voor degenen die het
meegemaakt hebben, bijzondere herinneringen kleven.
Op 20 februari 1958 wordt de naam zangvereniging veranderd in
mannenkoor en op 22 oktober 1961 ontving het koor haar huidige naam
Mannenkoor St. Remigius.
Sinds 1957 is het café en de zaal aan de Klimmenderstraat, waarin thans
’t Köppelke gevestigd is, het verenigingslokaal van het koor.
In haar 60-jarig bestaan heeft het mannenkoor slechts 4 dirigenten
gehad: de heren Jules Dortu, Jan Dortu, Leo van Weersch en
Ger Franken. Wil Meurders-Tukkers, Linda Smolenaers en
Pavlina Ognyanova hebben het koor als vaste pianisten aan de piano
begeleid.
Op 17 maart 1974 werden de eerste uniformen geïntroduceerd en vanaf
1981 presenteert het koor zich in smoking.
In haar 60-jarig bestaan heeft het mannenkoor veel verschillende
activiteiten en concerten uitgevoerd.
Zeer bijzonder waren de traditionele Koffieconcerten in mei, vooral
bedoeld om iets terug te doen voor de bezoekers van de jaarlijkse
straatkermis in Craubeek.
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Vele vocale en instrumentale solisten hebben tijdens deze concerten hun
muzikale kunsten en kunde vertolkt. Ook jong Klimmens talent kreeg
hier de gelegenheid zich te presenteren.
De Kersttijd is van oudsher een drukke periode geweest voor het
mannenkoor.
Naast kerstconcerten en het opluisteren van H. Missen in diverse
Zuid-Limburgse dorpen kleven bijzondere herinneringen aan het
opluisteren van de Nachtmissen in het klooster van de
zusters Franciscanessen aan de Houtstraat, waar samen met de daar
wonende zusters en bejaarden de Kerstavonddienst gevierd werd.
De eigen Kerstconcerten in het verenigingslokaal waren en zijn een echt
familiegebeuren, waarbij vooral het samenzijn centraal staat. Kinderen
hebben tijdens deze concerten altijd een belangrijke rol vervuld.
Vele jaren mocht het koor te gast zijn in de Nederlands Hervormde kerk
te Valkenburg voor het opluisteren van erediensten.
De donateursavonden, samen met de overige Klimmense muziek- en
zangverenigingen, prijkten jarenlang op de muzikale agenda en
deelname aan de zangersavond van de Onderlinge Federatie, is nog
steeds een jaarlijks moment, waarop het koor zich laat beoordelen door
een vakkundige jury.
Ook op tal van concoursen ontving het mannenkoor goede
beoordelingen en lovende recensies. Met trots wordt teruggedacht aan
Het Nederlands Koorfestival in Hilversum, Internationale zangconcoursen
in Heythuysen en de KNZV-zangersdagen afdeling Limburg in Venlo en
Tegelen.
Veel aandacht was en is er nog steeds voor Klimmense en Voerendaalse
festiviteiten zoals de Grote Bronk op kermiszondag, Koninginnedag,
carnavalsoptocht en bijzondere jubilea die verenigingen of particulieren
vieren.
Zowel bij blijde gebeurtenissen zoals huwelijken en huwelijksjubilea als
bij uitvaarten wordt vaak een beroep op het mannenkoor gedaan. Ook
de bewoners van diverse verpleeghuizen en verzorgingscentra hebben
mogen genieten van de Remigiusklanken.
Smaakmakend waren het 25-jarig jubileumconcert in 1981 in de kerk te
Klimmen en het galaconcert t.g.v. het 50-jarig jubileum in 2006 in de
Borenburg te Voerendaal. Dit gold ook voor het galaconcert in 1989,
tijdens waarbij Wil Meurders geëerd werd, omdat ze 25 jaar als pianiste
aan het mannenkoor verbonden was. Uniek was het Concerto Grandioso
in 2004, waarbij gevierd werd, dat Wil Meurders-Tukkers 40 jaar als
pianiste aan het mannenkoor verbonden was en Leo van Weersch in
datzelfde jaar 25 jaar dirigent bij Remigius was.
Voor die tijd bijzonder, nu nostalgie, in 1982 vonden in de kerk te
Klimmen de opnames plaats voor de LP “Muzikale klanken van het
balkon van Limburg”. De verkoop verliep dermate goed, dat een tweede
oplage besteld moest worden. Maar ook Remigius ging mee met de tijd
en in 2000 werd de eerste CD gepresenteerd.
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Ook het buitenland maakte kennis met de koorklanken van Remigius
tijdens concertreizen naar Huckelheim, Deuz, Seedorf en Soest in
Duitsland, Pernitz en Wenns in Oostenrijk, Bozi Dar in Tsjechië en Zele
in België.
Belangrijk was het ook om geld in het laadje te krijgen. Door de jaren
heen werden tal van activiteiten georganiseerd om de clubkas te
spekken: onvergetelijk waren de uitvoeringen van “De Blauw Roeës” en
“D’r Kaptein va Köpenick”, de auto-oriëntatietochten, de Bonte
Klummesje oavend, de wandelingen van de “Wandelstjekke”, de
Kwajongconcoursen en last but not least de straatkermissen in
Craubeek.
Deze laatste activiteit, georganiseerd door de stichting “Vrienden van
Remigius”, stond bekend tot in de verre omtrek en trok jaarlijks
duizenden bezoekers naar de geboortegrond van het mannenkoor.
Verregaande wet- en regelgeving maakten het in de loop der jaren
steeds moeilijker een dergelijk evenement te organiseren. Dit tot spijt
van velen.
In de aanloop naar het Vijftig jarig jubileum ontstond bij Remigius het
idee om een sponsorclub op te richten, de Club van Vijftig.
Vele sympathisanten sloten zich hierbij aan en doneerden jaarlijks vijftig
gulden. Na het gouden jubileum werd de Club van Vijftig opgeheven en
kwamen de Vrienden van Remigius in beeld. Bijna 100 donateurs zijn lid
van de Vrienden en vormen een trouwe supportersclub van het
mannenkoor.
Het bestuur van de Vrienden van Remigius zorgt ook ieder kwartaal voor
de publicatie en verspreiding van het koorblad “Koarklanke”.
In haar 60 jarig bestaan heeft het mannenkoor meer dan
550 koorwerken uitgevoerd, een memorabel aantal.
Het koor veranderde van een dorpskoor in een streekkoor. Veel leden
zijn afkomstig uit naburige plaatsen en oefenen in Klimmen hun hobby,
zingen bij het mannenkoor, uit. Ondanks dit blijft het koor erg betrokken
bij de gemeenschap Klimmen. In vroeger jaren werd er op zondagmorgen gerepeteerd, tegenwoordig is de vrijdagavond de vaste repetitieavond van het mannenkoor. De gemiddelde leeftijd van het koor stijgt
langzaam en het is moeilijk om jongeren te motiveren voor het zingen
in een mannenkoor. Deels wordt dit ook veroorzaakt door de generatiekloof, die jongeren zullen ervaren. Toch blijft het werven van nieuwe
zangers een doel, waarvoor Remigius zich blijft inspannen. Terugkijken
naar het verleden is en blijft nostalgisch. Stilstaan is achteruitgang,
vandaar dat de muzikale leiding, muziekcommissie en bestuur er alles
aan gelegen is mee te gaan met de moderne tijd en het repertoire van
het mannenkoor te blijven vernieuwen, zodat op dit terrein het zingen
en luisteren een uitdaging en streling voor het oor blijven. Hopelijk
moge deze aanpak een garantie voor het voortbestaan van de
mannenkoorzang in het algemeen en voor ons Mannenkoor St. Remigius
bieden.
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Langstraat 12
6333 CE SCHIMMERT
t. 045-4041641
f. 045-4042552
e. info@schildersbedrijf-beckers.nl
www.schildersbedrijf-beckers.nl
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De bassen, Zittend van links, Jan Horsmans, Giel Coenjaerts,
Hub Bemelmans, Piet Geurts, staand van links, Ton Haubrich,
Ger Meeüse en Albert Hanzen. Niet op de foto, Jo Bertholet.
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De Baritons, Zittend van links, John Pakbier, Lou Caubo, Henk Arens,
staand van links, Sjir Pisters, Hub Theunissen, Hub Pasmans,
Hub Lamby, Sef Winthagen, Jules Boshouwers en Gied Nicolaes. Niet
op de foto, John Palmen, Martin Schouten en Peter Dierks.
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De 2e Tenoren, Zittend van links, Cees Herijgers, Jac Vankan, Leo
Laeven, staand van links, Wim van Dongen, Cor Smeets, Hub Heijnen,
Jan Hermans en Ger Willems. Niet op de foto, Lambert Nix en
Marcel Gerards
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De 1e Tenoren, Zittend van links, Ab Lanting, Theo Hochstenbach,
Henk Dullens, staand van links, Henk Koonen, Hub Wiertz,
Tjeu Geurts en Henk Spit. Niet op de foto, Jules Jurgens en
Sandy Wijnands.
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Zingende mensen, gelukkige mensen
Bij de voorbereiding van ons 60-jarig jubileum
formuleerden we enkele doelstellingen om mogelijk te
bereiken:
Het versterken van de onderlinge band
Verbeteren van onze muzikale activiteiten
Het werven van een tiental nieuwe zangers
Door een mooie concertreis naar het Belgische Zele te maken en door
samen met onze partners van een geweldig lunchbuffet op
2e Pinksterdag te genieten en vooral de schouders onder het vieren
van ons jubileum te zetten, is het eerstgenoemde prima gelukt.
Onder de bezielende leiding van Harry Spronken hielden we in de
eerste helft van 2016 negen avonden koorscholing samen met een
aantal bevriende zangers; het waren leerzame en ook nog gezellige
avonden.
Doelstelling drie is nog niet uit de verf gekomen en daarom deze
oproep. Wie zin heeft in een gezellige avond zingen en mee wil doen
aan een mooi optreden (een keer of tien per jaar) is van harte
uitgenodigd om eens te komen luisteren en kennis te maken. Zie onze
website www.sintremigius.nl voor meer informatie.
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Gerards Optiek gaat verder onder nieuwe naam
Gerards Optiek te Voerendaal bestaat inmiddels 17 jaar.
Samen met mijn vrouw Claudia en mijn medewerkers Nancy en
Carine hebben we Gerards Optiek op de kaart gezet.
Ook in de toekomst willen we U service, het aanbod en de kwaliteit
bieden die u van Gerards Optiek gewend bent.
Daarom heb ik gekozen voor een samenwerking met
Eye Wish Opticiens.
Net zoals bij Gerards Optiek vindt Eye Wish Opticiens het belangrijk
dat een bril naadloos aansluit bij uw levensstijl en uitstraling.
Samen gaan we op zoek naar de juiste bril voor u.
Vanaf 3 oktober zullen Gerards Optiek en Eye Wish Opticiens samen
verder gaan op de oude locatie Valkenburgerweg 2. Momenteel
wordt er hard gewerkt aan een nieuwe prachtige winkel in het
centrum van Voerendaal, waar wij u in het voorjaar 2017 als
Eye Wish Opticiens graag welkom heten.
Mocht u nog vragen hebben over de samenvoeging, schroom niet
om langs te komen in de winkel. Dan leggen we het u graag uit
onder het genot van een kopje koffie.
Marcel, Nancy en Carine
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Mannenkoor Sint Remigius in Gemeenschapscentrum De Wiek in
Zele (België) op 31 oktober 2015
Vrienden van Remigius
Sinds ons gouden jubileum kunnen we jaarlijks
rekenen op een grote groep “Vrienden van
Remigius”, die door hun jaarlijkse steun het
mogelijk maken om iets extra’s voor het
mannenkoor te betekenen.
Aanschaf muziekwerken, betaling van busreizen
of zoals nu de inhuur van Salon Rouge.
De Vrienden zijn onmisbaar voor ons en we
willen hen nogmaals op deze plaats bedanken voor hun geweldige
steun.
Hebben we genoeg Vrienden? Nooit!
Dus …. Vanaf 2017 vragen we aan alle Vrienden een bijdrage van
€ 30,00 per jaar, het zou fijn zijn als u zich aansluit.
NL22 RABO 0146 1176 46 Vrienden van Remigius. Drie keer per jaar
ontvangt u dan ons verenigingsblad Koarklanke en uitnodigingen voor
onze concerten; hebt u ooit zo gemakkelijk Vrienden gemaakt?
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Waltmans Assurantiën BV
AOV specialist
Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen vanaf €41 per maand.
www.waltmansassurantien.nl
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CONCERT MANNENKOOR SINT REMIGIUS DIAMANT,
29 oktober om 20.00 uur in de

De Borenburg te Voerendaal

Voorverkoop entreekaarten € 5,00,
ga nu naar:
De Borenburg te Voerendaal
Slagerij Geisen Klimmen
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Dank, dank, dank
Een woord van dank is in deze uitgave op zijn plaats. Allereerst aan iedereen
die zijn schouders heeft gezet onder het doen slagen van ons Diamanten
Jubileumconcert. Dank aan al onze trouwe Vrienden die door hun jaarlijkse
bijdrage Sint Remigius ondersteunen; vanuit die bijdrage heeft het
“Vrienden-bestuur” aangeboden om de kosten van Salon Rouge van dit
concert voor hun rekening te nemen.
Onderstaand een lijst van sponsoren en adverteerders bij gelegenheid van
ons 60-jarig bestaan; hartelijk dank allemaal!
Sponsoren:
Elmef bv., Klimmen
M. Heijmans-Bertholet, Voerendaal
C-Community BV., Klimmen
J van Dijk Caravan, Voerendaal
Autobedrijf Schaepkens, Klimmen
New Energy Systems, Schimmmert
FSI, Geleen
Gemeente Voerendaal
Adverteerders:
Gerards Optiek, Voerendaal
Budé-Horsmans vervoer, Klimmen
Slagerij Geisen, Klimmen
Diergezondheidscentrum Nicolaij, Nuth
Vebego, Voerendaal
Caubo tegels & sanitair VOF, Schimmert
Bouwbedrijf Kickken, Klimmen
Landb.mech. Jos Horsmans, Klimmen
Baadjou APK Keuringen, Voerendaal Healths Center Rozen, Schimmert
Jack Roks, aannemer, Schimmert
Neven Schneiders, Ubachsberg
Hotel Rest. Hof van Hulsberg
Timmerbedrijf Roger, Klimmen
RV Infra, Schimmert
Kreutzer optiek, Voerendaal
Waltmans assurantieën, Voerendaal Garage H & R van Loo, Voerendaal
vd Kreeke wegenbouw, Nuth
N. Ruiters architect, Klimmen
Rijwielhandel Beckers, Klimmen
Kapsalon Marisa, Voerendaal
Smeets Schimmert Autobedrijf
Elektro Dabo, Voerendaal
Zalencentrum Keulen, Klimmen
Slijptechniek Limburg, Voerendaal
Ads & Arts, Schimmert
Geurts recycling, Klimmen
Fysiotherapie Keijsers, Klimmen
Auto Maessen, Klimmen
Jadan Installatiebedrijf, Klimmen
S&S Reizen, Voerendaal
RMP Grafmonumenten, Schimmert
Kicken Bandenspecialist, Voerendaal
Beckers VOF schildersbedrijf, Schimmert
Bakkerij Hub Lemmens, Klimmen/Hulsberg
Chinees Restaurant Pomlai, Voerendaal
Han Jacobs Keukens-Interieurbouw, Schimmert

31

32

33

34

