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Voorwoord bij clubblad nr. 6 

Geacht clublid,
U bent gewend dat ons clubblad opent met een voorwoord van de voorzitter. 
Toch zal dit de eerste keer zijn dat u echt een stukje van mijn hand onder ogen 
krijgt en het doet mij deugd dat ik daar nu eindelijk toe in staat ben. Vier jaar 
geleden heb ik een herseninfarct gehad. Sindsdien waren mijn gedachten wel bij 
het koor en later ook bij de Club van Vijftig maar ik kon er nog niet over 
schrijven. Het voorwoord werd tot nu toe steeds door Martin Theunissen 
geschreven. Martin bedankt voor de manier waarop je mijn gevoelens en 
gedachten tot nu toe voor mij hebt verwoord. Ik zal proberen op jouw manier 
hiermee verder te gaan en ik weet dat ik daarbij op jouw steun kan rekenen! Dit is 
dus mijn eerste poging om mijn gedachten op papier te zetten Het kost mij wel 
nog moeite maar ik ben blij dat ik zo ver ben. Wat kunt u in dit clubblad 
verwachten? Natuurlijk treft u weer een terugblik aan op de afgelopen maanden 
en een overzicht van de activiteiten die op het programma staan voor de naaste 
toekomst. Wij zullen aandacht besteden aan de 6-daagse concertreis naar Wenns, 
in Oostenrijk, die voor oktober op het programma staat en aan het jaarlijkse 
hoogtepunt in ons activiteitenprogramma: het voorjaarsconcert, vroeger bekend 
onder de naam koffieconcert. Voor de capriolen van de koorleden op hun repetitie 
-avond is deze keer geen plaats, daar leest u in het volgende nummer weer meer 
over . Wel treft u op pagina 8 de eerste ingezonden brief aan die wij mochten 
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ontvangen en waar wij erg blij mee zijn. Tenslotte iets geheel anders: Ik mag u 
mededelen dat bij onze dochter een zoon is geboren. lord is zijn naam en als trotse 
opa (en oma) hebben wij hem laten inschrijven bij de schutterij. Bij het zangkoor 
kunnen leden van nog geen jaar jammer genoeg niet worden ingeschreven. 
Misschien iets om over na te denken!! 

Sjir Pisters 

Bij de voorpagina. 

Het voorblad is deze keer verfraaid met een foto van de leden van de Remigius 
familie, zoals zij in 2000 deelnamen aan de carnavalsoptocht van Klimmen. Zij 
beeldden engelen uit en wonnen in deze outfit een mooie eerste prijs! 

 

Wat 2000 ons nog bracht
Een droevig verlies
Op 4 december 2000 overleed They Nicolaes. Hij werd 72 jaar. They was de 
vader van ons koorlid Gied en een vriend van ons koor en als zodanig ook lid van 
de Club van Vijftig. Twee dagen voor zijn overlijden nam hij nog deel aan het 
kwajong-concours en konden wij nog lachen om zijn kwinkslagen die wij nog zo 
goed kenden van de tijd dat wij ons straatkermis -materiaal in zijn loods mochten 
opslaan. En dan opeens was hij er niet meer. Daar word je dan even heel stil van. 
Het enige wat wij nog voor hem konden doen was het opluisteren van zijn 
uitvaartdienst en hopen dat dit de nabestaanden enige troost zou bieden. Wij 
wensen mevrouw Nicolaes, de kinderen en anderen die door zijn heengaan 
werden geraakt veel sterkte toe.

Clubleden op de bühne 
Onlangs waren enkele clubleden vlakbij te bewonderen als uitvoerende 
kunstenaars. In Valkenburg werkten Bèr Schellings en Wil Meurders mee aan het 
koffieconcert van Harrie Dieteren met zijn solistenensemble. Zo'n tiental solisten 
vertolkten werken van Mozart Donizetti en Verdi. Bij de volgende uitvoering 
moet u zeker eens gaan luisteren. Het was meer dan de moeite waard. In de 
Borenburg was ons clublid Maria van Dongen te beluisteren of beter gezegd te 
bewonderen bij het concert van Harmonie St.David waaraan zij haar 
medewerking verleende en dat mede door haar bijdrage een prachtig concert 
werd.

Kerstconcerten 
Het koor nam in december deel aan twee kerstconcerten. Op 9 december was dat 
in de Borenburg in Voerendaal, samen met Gemengd Koor Inter Nos en 
Harmonie Sint David. Een sfeervol concert voor een volle zaal en een dankbaar 
publiek. Het andere concert was het jaarlijks terugkerende concert in de 
parochiekerk samen met de andere Klimmense verenigingen. Vooral de bijdrage 
van het jeugdkoor "De Klimmender Nachtegalen, die hun kerstliedjes onderdeel 
maakten van een door hun zelf gespeeld Kerstverhaal was een welkome 
vernieuwing in dit jaarlijkse gebeuren. 

Kwajongconcours 
Op het kwajongconcours op 2 /12 ging de verenigingsbeker naar ons koor. Het 
koppel Horsmans / Dortu‚ had hierin het grootste aandeel. 
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Het Kloosterkerkconcert 
Het concert dat ons koor om de twee jaar geeft in de protestante kerk in 
Valkenburg heeft nu een naam, nl. het Kloosterkerkconcert. De belangstelling was 
op 13 september, vergeleken met andere jaren,aan de magere kant maar wij gaven 
een uitstekend concert. Onze dirigent, Leo van Weersch, noemde ons zingen zelfs 
van hoog gehalte. Wij mochten, als dankvoor dit gave optreden, dan ook een 
behoorlijk aantal CD's verkopen. 

De CD 
Over de CD gesproken, wij zijn bijna door de voorraad heen en een nieuwe 
bestelling is al geplaatst. Had u er al een? Een mooi verjaardagsgeschenk voor een 
muziekminnende jarige! 

Onderlinge federatie 
Omdat 17 leden verstek moesten laten gaan werd besloten dat wij ons op de 
zangersdag van 16 september niet zouden laten jureren. Met de dertig 
overgebleven leden werden twee werken uitgevoerd "buiten mededinging". Het 
applaus van het publiek loog er niet om. Een lid van een .ander deelnemend koor 
noemde ons optreden zelfs het hoogtepunt van de avond. Zo zie je maar... ...  

Remigiusfeest 2000 
Wij kunnen terugzien op een geslaagd feest. Na een voortreffelijk gezongen H. 
Mis werden de jubilarissen, Broeder Amatus en Rien Heijmans gehuldigd. Rien 
werd daarna door de 2e bassen onder aanvoering van Jan Horsmans op ludieke 
wijze in het zonnetje gezet. De derde jubilaris, Paul Lamby, had zich, zoals dat 
heet, om hem moverende redenen, aan deze behandelingen onttrokken. Daarom 

werd hij op 6 oktober, zijn verjaardag, door tien 1e  en een 2e bas om half zeven 's 
morgens uit bed gezongen. Na een stevige maaltijd, bestaande uit spek met eieren 
werd hij weer alleen gelaten met zijn Margot, die het spelletje had meegespeeld en 
ons toegang had verschaft tot de slaapkamer waar Paul door ons in zijn slaap werd 
verrast.

DE CLUB 
Het gaat goed met de Club van Vijftig. Het ledental groeit en bedraagt thans 87. 
Het is een fijn gevoel dat er zoveel mensen zijn die ons koor een warm hart 
toedragen. Misschien zijn het er bij het verschijnen van clubblad nr. 7 wel 
negentig. Dat zou een mijlpaal zijn! 

 

Wat nog komen gaat in 2001 

Het programma van Mannenkoor "St. Remigius" voor 2001 ziet er, voor zover nu 
vaststaat, als volgt uit: 

26 februari: Deelname aan de carnavalsoptocht van Klimmen. Na het succes van 
vorig jaar (zie pagina 1 en voorblad) is een groep onder de bezielende leiding van 
Jo Backbier weer ijverig bezig met de voorbereidingen hiervoor. Nu de nieuwe 
prins luistert naar de naam "Bas, mag het thema voor een koor geen enkel 
probleem vormen. Dat is zogezegd een bas voor open doel.

Pagina 3



06 editie

 

11 maart: Jaarvergadering in het verenigingslokaal.

16 april: Paasmaandag. Om 10.30 u. opluisteren H. Mis in parochiekerk.

21 april: Voorjaarsconcert in zaal 't Köppelke. (Zie ook blz. 6) 

4 juni: Pinkstermaandag. 10.30 u. opluisteren H. Mis in parochiekerk.

10 juni: Grote wandeling. Deze wandeling die ieder jaar georganiseerd wordt 
door het wandelcomité‚ van het koor, opererend onder de naam "de 
wandelsjtekke", mag zich in een steeds groter wordende belangstelling verheugen. 
Dat komt zeker niet in de laatste plaats door het prachtige parcours dat de 
organisatie iedere keer weer weet uit te zetten. Als u van wandelen houdt is dit een 
echte aanrader. Starten bij "'t Köppelke" vanaf 8.00 uur.

1 juli: Deelname aan de grote Bronk.

7 juli: Opluisteren H. Mis ter gelegenheid van het diamanten huwelijksfeest van 
dhr. en mevr. Heijmans, ouders van onze bas Rien Heijmans.

????  (2e  helft augustus) Wandeling met barbecue voor "Remigiusfamilie" U 
weet dat u zich, als lid van de Club van Vijftig tot de "Remigiusfamilie" mag 
rekenen. U bent dan ook van harte welkom. Zij die u voorgingen zullen beamen 
dat het een gezellige aangelegenheid is waarbij het wandelen er alleen maar toe 
dient het gevoel van saamhorigheid te creëren dat nodig is om de welvoorziene dis 
voor het invallen van de duisternis schoon op te leveren.

8 september: De bariton Henk Geisen, voor sommigen beter bekend als "d'r 
Sjlechter" treedt in het huwelijk met Anja, dochter
van bariton Huub Theunissen, op Klimmen bekend als "d'r Tuën". Mannenkoor 
St. Remigius, op Klimmen bekend als "d'r koër", luistert natuurlijk de 
huwelijksmis op. 

29 september: Zangersdag van de onderlinge federatie. De acht bij de federatie 
aangesloten koren laten hun verrichtingen, zoals ieder jaar, beoordelen door een 
vakkundige jury. Dit jaar ligt de organisatie in handen van Gemengd Koor "Inter 
Nos" uit Voerendaal en is "De Borenburg" plaats van handeling. U zult begrijpen 
dat de deelnemende koren, hoewel het hier geen wedstrijd betreft, zo goed 
mogelijk voor de dag willen komen en de accommodatie leent zich daar gelukkig 
uitstekend voor. Dus als u van verzorgde koormuziek houdt bent u weer een 
avond onder de pannen!

6 oktober: Patroonsfeest. Na een door het koor zelf opgeluisterde H. Mis, om 
19.00 uur in de parochiekerk, begint het Remigiusfeest in zaal "'t Köppelke". 
Tijdens dat feest zullen de jubilarissen gehuldigd worden. Dit jaar zijn dat: De 
bescherm-heer, dhr. H Palmen, 40 jarig jubileum, De bassen Jo Bertholet en 
Albert Hanzen, 40 jarig jubileum, De tweede tenor Alfons Duyzings, 25 jarig 
jubileum. Het valt te verwachten dat de jubilarissen tijdens het feest, zoals 
gebruikelijk, door hun collega-zangers op ludieke wijze in het zonnetje zullen 
worden gezet. Over de mogelijkheid tot deelname zult u weer tijdig worden 
geïnformeerd.

13 t/m 18 oktober: Concertreis naar Oostenrijk. Meer hierover op blz. 6.

27 oktober: Drie -korenconcert in zaaI " 't Köppelke" De gastkoren komen dit 
keer uit het noorden en daar kunnen ze er wat van. Naast "St. Remigius" zullen 
voor u optreden" Mannenkoor Nachtegaal" uit Someren en "Meijels 
Vrouwenkoor" uiteraard uit Meijel. Het laatstgenoemde koor was vorig jaar nog te 
beluisteren in De Borenburg en liet bij die gelegenheid zien en horen dat koorzang 
niet loodzwaar behoeft te zijn. Het plezier in het zingen spatte er van af en die 
vonk sloeg zeker over op het publiek. Aanvang om 20.00 uur.

10 november: Onze eerste tenor Hub Knops en zijn vrouw Els vieren hun 
veertigjarig huwelijksfeest. Ter gelegenheid daarvan zal Mannenkoor " St. 
Remigius" een H. Mis opluisteren.

1 december: In zaal "'t Köppelke" organiseert het mannenkoor het jaarlijkse 
kwajong-concours van Klimmen. Ook deze activiteit mag zich in een nog steeds 
groeiende  belangstelling verheugen. Het feit dat het totale inschrijfgeld in de vorm 
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van prijzen wordt uitgekeerd zal hier wel mede debet aan zijn maat daarnaast is 
het ook nog eens berengezellig.
december: Kerstconcert van de gezamenlijke Klimmense verenigingen in de 
parochiekerk. De juiste datum wordt nog vastgesteld.

26 december: Tweede Kerstdag. Zoals ieder jaar op deze dag luistert ons koor de 
H. Mis op in de parochiekerk. Aanvang 11.30 uur. 

 

De Concertreis
De kogel is door de kerk! Op 22 september vorig jaar presenteerde de 
reiscommissie, bij monde van Frans Pluymen, haar plannen. Frans deed dat op 
uitstekende wijze en wellicht mede daardoor was er zoveel animo onder de leden 
voor deze reis dat het groene licht kon worden gegeven. De reis gaat naar Wenns 

in het Oostenrijkse Pitztal. Wij zullen de 13e  oktober vertrekken en de 18e weer 
naar huis komen. In Wenns zullen wij verblijven in het uitstekende hotel 
Pitztalerhof. Er zal een concert gegeven worden in Wenns zelf en een in het 
nabijgelegen Imst. Daarnaast zal in Wenns nog een H. Mis worden opgeluisterd. 
Voor de resterende tijd zal de reiscommissie allerlei recreatieve mogelijkheden 
aanbieden. De commissie kan daarbij rekenen op de steun en medewerking van de 
regionale VVV (Tourismusverband Inner-Pitztal) en van enthousiaste 
contactpersonen ter plaatse. De aanmelding van leden en ereleden is nu afgerond 
en er blijven nog een aantal plaatsen over voor andere belangstellenden. De leden 
van de Club van Vijftig zullen als eerste in de gelegenheid worden gesteld zich 
voor deelname aan te melden. Een schrijven daarover kunt u een dezer dagen 
tegemoet zien. Het aantal plaatsen is beperkt en de reiscommissie heeft daarom 
bepaald dat in dit geval geldt: "wie het eerst komt, het eerst maalt" en dat zonodig 
zal worden geloot. Dus wilt u mee, aarzel dan niet te lang nadat u de brief met het 
inschrijfformulier hebt ontvangen!
 

Veegwagen op de bergrug 
Als voorproefje op wat ons in het Pitztal te wachten staat volgt hieronder een 
stukje uit de kampeer- en caravankampioen. 

"In het Pitztal hebben ze geen camping. We nemen de weg binnendoor via de 

Pillerhöhe op 1600 meter, door een bosrijke woestenij waar je haast niemand 

tegenkomt. Maar opeens, in de bocht, moet ik krachtig remmen voor een voor ons 

rijdend voertuig met zwaailichten. Het is de gemeentelijke veegwagen die de 

bergweg nog schoner veegt dan deze al was. We dalen af naar Wenns, kalm en 

bedaard. In Wenns zien wij' het Platzhaus, waarvan de voorgevel versierd is met 

bonte schilderingen: Een postpaard, Sint Christoffel, bijbelse taferelen enz.” 

Tot zover dit citaat, Lijkt het u wel wat? 

 

Het voorjaarsconcert
De positieve reacties op het voorjaarsconcert 2000 zijn voor het bestuur aanleiding 
geweest om op de ingeslagen weg voort te gaan. Daarom zal het concert ook dit 
jaar op zaterdagavond plaatsvinden en wel op 21 april, aanvang 20.00 uur. Ook 
nu zullen weer verschillende artiesten hun medewerking verlenen. De bijdrage 
van het Mannenkoor zelf zal in het teken staan van Italië Dit jaar is het honderd 
jaar geleden dat Giuseppe Verdi overleed en uiteraard besteedt Mannenkoor St. 
Remigius aandacht aan deze grote componist, waarvan het vele werken op zijn 
repertoire heeft. Maar een heel concert vullen met Verdi - werken zou teveel van 
het goede zijn. Daarom is gekozen voor een gevarieerd programma van werken 
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die allemaal iets met Italië te maken hebben, hetzij omdat zij van de hand van een 
Italiaanse componist en/of in de Italiaanse taal zijn ,of omdat zij over Italië gaan 
en/of de sfeer van Italië oproepen. Het werk "Italienreise" dat ons erelid, broeder 
Amatus het koor schonk bij gelegenheid van zijn 40 jarig jubileum speelt daarbij 
een belangrijke rol en zal bij ons publiek zeker in de smaak vallen omdat het 
jeugdherinneringen oproept.  

Wilma en de kassabonnen 
U hebt er waarschijnlijk al van gehoord: De Edah geeft aan verenigingen een 
financieel steuntje in de rug. De hoogte van dat bedrag wordt bepaald door het 
bedrag dat op de kassabonen staat die de vereniging inlevert. Omdat je hier op een 
gemakkelijke manier extra inkomsten kunt verwerven doet ons koor uiteraard mee 
aan deze actie. Op de bühne staat daarom iedere vrijdagavond een groot roze 
spaarvarken waar de bonnen in gaan. Wilma is lid van de Club van Vijftig en toen 
zij van deze actie hoorde beloofde zij al haar kassabonnen te bewaren en bij ons in 
te leveren. Na een dagje winkelen kwam Wilma opgetogen terug met een stapel 
kassabonnen waar de oud-papierhandel met jaloezie naar moet hebben gekeken. 
Ze had ze uit alle winkelwagentjes gehaald die haar onder ogen kwamen en zich 
daarbij waarschijnlijk afgevraagd hoe de mensen het geld zo op straat konden 
laten liggen. Wilma, namens het Mannenkoor hartelijk bedankt! Ga zo door maar 
ga dan in het vervolg wel naar de Edah in Voerendaal en spaar blauwe bonnen 
want de Edah in Valkenburg, waar jij geweest bent, doet aan deze actie niet mee! 

 

 

Kerstconcert 2000
De samenstellers van dit clubblad roepen hun lezers herhaaldelijk op om via 
ingezonden stukken een bijdrage te leveren aan de inhoud. Bij deze wil ik graag 
het spits afbijten. Ik ben bestuurslid van Gemengd Koor "Inter Nos" in 
Voerendaal. Als de natuur er geen stokje voor had gestoken zou ik ongetwijfeld 
ook lid zijn van Mannenkoor "St. Remigius" want ik maak er geen geheim van dat 
dit koor mijn favoriete mannenkoor is. Vanzelfsprekend ben ik lid van de Club 
van Vijftig en het heeft mij veel plezier gedaan dat "mijn “ "St. Remigius" 
medewerking wilde verlenen aan het Kerstconcert dat "mijn” "Inter Nos" op 9 
december 2000 in Voerendaal organiseerde. Dit voor het eerst gehouden 
kerstconcert in de nieuwe accommodatie werd een sfeervol gebeuren en de 
medewerking van Harmonie "St. David", de soliste Kelly God en natuurlijk het 
mannenkoor zorgden er mede voor dat vele positieve reacties bij de organisatie 
binnenkwamen. Dit kerstconcert zal mede daardoor in de komende jaren zeker 
een vervolg krijgen. Ik zou zeggen:
Bedankt!
Marina Veldman, Secretaris
Gemengd Koor "Inter Nos" 

Beste mensen, Het spreekwoord zegt: " Als een schaap over de dam is volgen er 
meer". Marina zal mij deze beeldspraak wel willen vergeven want ik bedoel 
natuurlijk dat ik hoop dat anderen haar voorbeeld zullen volgen en ons hun 
ontboezemingen zullen doen toekomen. Dank je wel, Marina! 

Clubblad nr. 6 is hiermee weer tot de rand gevuld en ik wens u weer 
veelleesplezier toe. 

Ingezonden stukken kunt u sturen naar de voorzitter van het comité: 

Sjir Pisters
Pr. w. Alexanderlaan 8

 

Pagina 6



06 editie

6301 T X Valkenburg 

Bij hem kunt u ook terecht met opmerkingen en / of vragen aangaande de Club 
van Vijftig.

De penningmeester van de Club van Vijftig, die uw bijdrage voor 200 1 graag 
tegemoet ziet is: 

Huub Theunissen 

Pleinstraat 10 
6343 AT Klimmen 

Rekeningnummer 1259.15.543

Het comité‚ bestaat verder uit Jo Duyzings en Martin Theunissen 
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