
 
 
 
 
 

Koarklanke 

Nieuwsbrief No. 34 
December 2019 

 

Zingende mensen Gelukkige mensen 



Mannenkoor St. Remigius  
Klimmen 
 
Opgericht op  
28 oktober 1956 
Lid  KNZV-Limburg 
 

Beschermvrouwe 
Mevr. Roos Claessen - Savelsbergh 
 
Beschermheer 
Dhr. Wil Houben 
 
Voorzitter 
Dhr. Henk Spit 
 
Muzikale leiding 
Math Dirks, dirigent  
Pavlina Ognyanova, pianiste 
Sandy Wijnands, repetitor 
 
Secretariaat 
Ger  Meeüse 
Zwaluwstraat 9, 6414VV Heerlen 
E-mail: g.meeuse1@gmail.com 
Website: www.sintremigius.nl 
 
Repetities 
Elke vrijdagavond repeteren wij in  
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Mensen houdt al meer dan een halve 
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Agenda: 
Overzicht van concerten en  
evenementen concept in 2020 
Zie ook www.sintremigius.nl 
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Vrijdag 3 januari, 21.30 uur: 
Nieuwjaarsbijeenkomst in Grand-
café Klumme  

Maandag 13 april, 11.00 uur: 
Paasmaandag: opluisteren H. Mis in 
de parochiekerk te Klimmen.  
Nazit in Grandcafé Klumme  

Maandag 1 juni, 11.00 uur: 
Pinkstermaandag: opluisteren  
H. Mis in de parochiekerk te Klim-
men   

Zondag 5 juli, 08.30 uur: 
Kermiszondag: Deelname aan de 
Grote Bronk 

Zaterdag 3 oktober, Remigius-
feest, 19.00 uur: 
Opluisteren H. Mis in de parochiekerk.  
Na afloop Remigiusfeest in het  
verenigingslokaal 

Zaterdag 24 oktober, 19.30 
uur: 
Deelname aan de Zangersdag van 
de Onderlinge Federatie in  
Ransdaal 

Zaterdag 19 december (?), 18.30 
uur: 
Kerstviering Remigius in het  
verenigingslokaal  

Zaterdag 26 december, 11.00 
uur: 
Tweede Kerstdag: Opluisteren H.Mis 
in de parochiekerk i.s.m. ensemble 
Harmonie De Berggalm en nazit in 
Grandcafé Klumme 

Zaterdag 27 december (?),  
20.00 uur 
Kwajongconcours in Grandcafé  
Klumme  
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Kerstactiviteiten 2019 Mannenkoor  
 
Kerstviering zaterdag 21 december: 
Zaterdag 21 december vindt onze inmiddels traditionele kerstviering 
plaats in  het verenigingslokaal. Dit gebeuren begint om 19.00 uur en 
uit ervaring weten we, dat het verstandig is om op tijd aanwezig te 
zijn. Dit i.v.m. de beschikbare zitplaatsen. Ook dit jaar verlenen de  
kinderen van de basisschool Ummer Clumme  en de Bernhard  
Lievegoed school uit Maastricht o.l.v. Annique Habets-Dortu hun  
medewerking. Het gezellige van deze avond is, dat het een echt  
familiegebeuren is in een ongedwongen kerstsfeer. Naast zang van het 
mannenkoor en het kinderkoor zullen we ook verrast worden door de 
vioolklanken van Patrick Heckmanns en zijn dochters Katherina en  
Elena. Velen van jullie weten, dat dit de echtgenoot en dochters van 
onze pianiste Pavlina zijn. Uiteraard zal er ook een Kerstverhaal  
voorgedragen worden en is er in de pauze kerstbrood voor eenieder. 
De kerstboom is versierd met lekkernijen, die de na afloop aan de  
kinderen uitgedeeld worden. 
  
Opluisteren H. Mis Tweede Kerstdag: 
Op Tweede Kerstdag zal de H. Mis in onze parochiekerk opgeluisterd 
worden door een ensemble van Harmonie De Berggalm en het  
Mannenkoor. De H. Mis begint om 11.00 uur. Na afloop is er in ons  
verenigingslokaal een nazit met koffie en kerstbrood. 
 
Kwajongconcours 
Het mannenkoor sluit haar verenigingsjaar af met een  
kwajongconcours op zaterdag 28 december. Om 20.00 uur wordt er  
gestart. In de pauze is er een tombola. Voor de kaarters in ons  
midden een gebeuren om te noteren in hun agenda. Ook niet  
kaarters zijn uiteraard van harte welkom. 

Koarklanke 
De oplettende lezer zal ongetwijfeld gemerkt hebben, dat ons blad 
Koarklanke niet meer zo frequent verschenen is. We hebben daar  
gelukkig geen klachten over gekregen, maar we vinden toch, dat we 
daar even aandacht aan moeten besteden. Ons koor, het aantal  
optredens en het aantal Vrienden, worden wat kleiner. Op een enkeling 
na worden we ouder en lijken we soms in herhaling te vervallen; dat is 
wel eens gemakkelijk! Koarklanke was vooral bedoeld om onze  
Vrienden, die niet de wekelijkse brief van onze voorzitter ontvangen, 
te informeren over de lopende zaken binnen het koor en vooral ook om 
onze Vrienden, door hun steun, aan te blijven moedigen om ons te  
ondersteunen. Gelukkig kunnen we jaarlijks de penningmeester van 
ons koor met een forse donatie (€ 1.800,=), helpen om de financiële 
eindjes aan elkaar te knopen. 
Dank voor uw jaarlijkse steun. Koarklanke zal iets minder vaak gaan 
verschijnen, maar we zullen ons best blijven doen om u, bv. door een 
extra briefje, van de nodige informatie te blijven voorzien. 
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Dirigentwisseling 
 
Kort na de Drie Koren Concerten 
heeft Paul Mestrom aangekondigd 
de functie van dirigent van  
Mannenkoor St. Remigius neer te 
leggen. In december krijgt Paul 
pensioen en wil dan meer vrije tijd 
hebben in de weekenden. Kort 
voor de koorvakantie hebben wij 
op gepaste wijze afscheid  
genomen van Paul. Tijdens de 
laatste repetitie vóór de  
zomervakantie hebben de  
zangers van het koor kennis  
gemaakt met de (beoogde)  
nieuwe dirigent, Math Dirks, 
woonachtig in Termaar.  
In de eerstvolgende editie van Koarklanke zullen wij Math nader aan u 
voorstellen. Voor de mensen die op dit moment meer over Math willen 
weten verwijs ik naar een uitgebreide beschrijving op de website van 
ons koor. 

Reis naar Traben-Trarbach 
Na de instap in de touringcar van Jacobs Travel is voor de 37  
passagiers het weekend Traben-Trarbach begonnen. In de bus heerst 
een gezellige sfeer; voorin de bus veelal serieuze mensen, die een 
goed gesprek willen voeren en achterin veelal mensen, waarmee bij 
zulke uitstapjes geen serieus gesprek gevoerd kan worden, “allein 
sjtomme kal”. Van de Vrienden hadden zich 7 personen aangemeld en 
ook ons oud lid en  erelid Ab Lanting was van de partij, samen met zijn 
dochter. Na een reis van ongeveer 3 uur werden wij verwelkomd door 
Frau Gesser van Hotel Central. Na ontvangst van de sleutel van onze 
kamers kon ieder zijn eigen weg gaan. In het hotel werden  
plattegronden verstrekt van het mooie stadje Traben-Trarbach, zodat 
iedereen een wandeling kon maken zonder te verdwalen. Om 19.30 uur 
werden wij verwacht in de Stadtmühle. Na een goed diner werd het 
een gezellige avond, alleen jammer dat de samenzang niet helemaal 
goed ging, omdat veel zangers de woorden van de liederen niet  
kenden. Zaterdagochtend, na een goed ontbijt, stapten wij in de bus, 
die ons naar Trier bracht. Onderweg konden wij genieten van mooie  
vergezichten. In Trier stond een wandeling op het programma met een 
gids, die veel wist en ook goed kon vertellen, maar naar mijn idee  
teveel. Het weer zat die dag niet mee. Gelukkig waren er goede  
Konditoreien, waar koffie en broodjes (met Duitse afmetingen) alles 
weer goed maakten.   
Na Kaffee mit Kuchen bracht de bus ons terug naar het hotel. Na het 
diner vertrokken wij naar de Weinstube (bij ons “kroeg”) waar de 
avond  
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Drie Koren Concerten voorjaar 2019 
In Koarklanke nummer 33 van maart hebben wij uitvoerig stilgestaan 
bij de aanstaande concerten van de koren van dirigent Paul Mestrom. 
In drie opeenvolgende weekenden in mei vonden de concerten plaats 
in Voerendaal (organisatie Mannenkoor St. Remigius), Geleen 
(organisatie Göäls Mannenkoor) en Someren (organisatie Mannenkoor 
De Nachtegaal). Wij blikken terug op een succesvolle samenwerking 
van koren en orkesten. De nieuwe outfit van Remigius leverde veel 
complimenten op. 
Het verheugde ons een respectabel aantal Vrienden van Remigius te 
mogen begroeten tijdens het concert in de Borenburg in Voerendaal. 

met muziek van Pavlina 
(orgel) en haar echtgenoot 
(viool) en het zingen van 
Duitse liedjes omvloog. 
Zondagmorgen na het  
ontbijt vertrokken wij naar 
de Sankt Nikolaus Kirche 
waar Remigius de “Heilige 
Messe”, opgedragen door de 
Pfarrer van Traben en Pater 
Jan Bos, goed opluisterde 
o.l.v. Henk Koonen (zelfs Ab 
zong uit volle borst mee). 
Naar mijn mening viel onze 
zang zeer in de smaak, getuige de vele goede reacties van de  
bezoekers van de Heilige Mis (Ihr sollt öfter hier singen, es war sehr 
schön). 
Na een kleine lunch vertrokken wij om half twee (13.30 uur) terug naar 
Klimmen, waar het weekend werd afgesloten in ons verenigingslokaal 
met een heildronk “op naar het volgende reisje”! 
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Kerstmis nadert en 2019 is haast voorbij. 
Met gemengde gevoelens zullen sommigen van ons terug kijken naar 
2019. Ziekte, verdriet, operaties en als ergste het verliezen van een 
dierbare. En dan Kerstmis vieren ??, terwijl de treurnis van 2019 nog 
voortduurt of nog niet is verwerkt of modern gezegd je het nog geen 
plaatsje hebt kunnen geven en je er wellicht van overtuigd bent, dat 
dit nooit kan worden verwerkt. 
Eenieder is begripvol in deze, maar laten we elkaar er vooral  van 
proberen te overtuigen, dat Kerstmis een feest voor iedereen is en 
waard is om gevierd te worden. 
De ster van Bethlehem, waarmee de geboorte van het kindje Jezus 
werd aangekondigd, is niet alleen daarvoor een lichtpuntje en een 
wegwijzer, maar is voor iedereen een lichtje dat schijn in de  
duisternis, dat de duisternis doet verbleken en verdwijnen en ons de 
weg wijst. 
Een lichtpuntje om naar op te zien, ook al is het nog zo ver weg of 
nauwelijks zichtbaar.   
Vaak zijn het de kleine dingen die het doen, laat dat een boodschap 
en vrome wens zijn om die mogelijke lichtpuntjes in ons leven, hoe 
groot of klein ook, te zoeken, te omarmen en te koesteren. 
Hele fijne Feestdagen en voor u en de uwen een gelukkig,  
voorspoedig en gezond nieuw jaar! 
 
Henk Spit 
Voorzitter Mannenkoor St. Remigius Klimmen 

Remigiusfeest 5 oktober 2019 
 
Terwijl het kerkbestuur zijn uiterste best doet, om het huis van onze  
patroonheilige voor de komende jaren weer weersbestendig te  
maken, (reparatie aan muren, goten, afwatering, klokken etc.),  
kwamen we om 19.00 uur samen voor het begin van ons jaarlijks  
Remigiusfeest. 
Helaas hadden onze dirigent en repetitor andere verplichtingen, maar 
gelukkig was Henk Koonen, onze 1e tenor, weer in staat en bereid om 
ons te dirigeren, dankjewel Henk! Ik denk dat de gedachten van  
velen al bij de broodjes en bitterballen van de avond waren, want het 
kostte Henk moeite om iedereen de hele Mis bij de les te houden. Het  
jaarlijkse sfeervolle eerbetoon aan onze overleden zangers kon van 
wege de werkzaamheden niet op het kerkhof en werd aan het eind 
van de mis in de kerk gezongen. Op naar Grandcafé Klumme. De 
broodjes stonden klaar en Thieu te glimmen. Als enige jubilaris dit 
jaar stond Thieu Geurts, al 12 jaar ook penningmeester, als 40-jarige 
zanger van mannenkoor Sint Remigius in de schijnwerper! 
Ook dit jaar was bestuurslid van het KNZV-Limburg dhr. Fer van de  
Winkel weer aanwezig voor een toespraak, een decoratie en een  
oorkonde. Cees Herijgers sprak Thieu namens bestuur en koor toe en 
van Cees mocht ik een aantal zinsneden uit zijn ode over nemen: 
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Vervolg: Remigiusfeest 5 oktober 2019 
 
Beste Thieu, 
ik heb je langzaam leren kennen, als een man met vele kwaliteiten, ik  
ga er zeker enkele  overslaan als ik er hier een paar opnoem: 

Jouw mechanisch-technisch talent is anderen al opgevallen in je 
diensttijd, toen ze je achter de “Geleide projectielen” zetten in het 
Middellandse zeegebied. 

Je mocht dat later uitbouwen in je beroepsleven op de Oranje  
Nassau. 

Je hebt toen ook door zelfstudie een ander talent ontwikkeld,  
namelijk het goochelen met cijfertjes en getallen, dat konden ze 
bij Rijkswaterstaat weer hogelijk waarderen. 

De digitale ontwikkelingen van de laatste dertig jaar hebben in jou 
een gretige volgeling gevonden. Het goochelen werd dus 
googelen, en wel naar een niveau van kunde, waarmee je  
menigeen, waaronder ik,  uit de penarie hebt kunnen helpen, als 
het werken met de computer weer eens tot wanhoop leidde. 

Vanuit deze expertise maakt onze club dankbaar gebruik van je als 
webmaster. 

Naast jou zit iemand, die je al die jaren grootmoedig  alle ruimte heeft 
geboden om al die dingen te kunnen ontwikkelen en uit te voeren. 
Voor Ria dus als waardering van het bestuur deze heerlijke ruiker. En 
voor jou een mand met specialiteiten om je tot “bieroloog” te kunnen 
ontwikkelen. 
 
Hoera, hoera, hoera Thieu, bedankt en nog vele jaren in goede  
gezondheid graag samen met jouw vrouw Ria. Ivo Rosbeek was  
ingehuurd om met een show van Limburgse en “Hollandse” liedjes de 
zaal te vermaken en te laten zingen; en dat was gelukt: applaus! 

Jubilaris Thieu Geurts en echtgenote tijdens de huldiging door 
het bestuurslid van de KNZV-Limburg, dhr. Fer van de Winkel  
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