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Van de president
Op 28 oktober had ik
een afspraak bij Olaf
Rubel in Haelen en
omdat ik toch in
Haelen was, ben ik op
bezoek gegaan bij
onze oud-president, de
heer Reumkens. Hij was zichtbaar verrast
en het gesprek ging uiteraard over het
reilen en zeilen van het KRM.
Op weg naar huis herinnerde ik mij nog
heel goed het gesprek met hem op 21 april
1994. Ik was pas tot president van het koor
benoemd en heb toen met hem van
gedachten gewisseld over bepaalde zaken
betreffende ons KRM. Als grote verrassing
overhandigde de heer Reumkens mij toen,
buiten de gebruikelijke stukken en
aantekeningen, een houten sigarenkistje
mét inhoud. Dat kistje had hij gekregen van
onze oud-president. de heer W. Sampers.
Ik hoor jullie nu allemaal denken: “nou èn…
een sigarenkistje”. Maar het is een
bijzonder kistje met een bijzondere inhoud.
Op de voorkant van het kistje staat
ingebrand: 75 jaar Koninklijk Roermonds
Mannenkoor. Dezelfde tekst staat op de
binnenzijde van het deksel in rood vilt en in
gouden letters, vergezeld van een gouden
kroon en de jaartallen 1880–1955. Het
kistje is gevuld met sigaren voorzien van
een banderol met het getal 75. Bovenop
het kistje is een foto geplakt die dateert van
5 november 1955, met daarop o.a.: Henri
Thijssen jr. die aan de toenmalige president
W. Sampers het manuscript overhandigd
van het Limburgs Volkslied. Bij een
passende gelegenheid zal ik dit kistje aan
jullie tonen.
Via Zangzaod wil ik mijn medebestuursleden, de dirigent, de beschermheren, alle
koorleden en hun families, alle donateurs
en alle overige lezers van Zangzaod een
Zalig Kerstfeest en een heel gezond en
gelukkig 2011 toewensen.

Jan te Meij

Naar Santiago voor een
‘fietsdiploma’!
Op 16 juni 2010 vertrok onze dirigent Hennie
Ramaekers vanuit Maastricht naar Santiago de
Compostela, voor een solofietstocht van circa
2500 km. Hij deed dat niet als pelgrim, maar
gewoon om "bewust onderweg" te zijn. Op 19
juli kwam hij aan in Compostela. Aan René
Dittrich en Leonard Fortuin vertelde hij over zijn
belevenissen.
Hoe kwam je op het idee naar Santiago de
Compostela te gaan?
“Ik speelde al eerder met de gedachte een
lange fietstocht te maken. Ik heb vaker
meerdaagse fietstochten gemaakt. De
gedachte om naar Compostela te gaan stond
daarbij niet voorop. Maar de ervaringen met
Compostela van het KRM, deden me besluiten
om naar dat pelgrimsoord te fietsen.”
>>

Maastricht, 16 juni 2010 -- Hennie vertrekt
met volledige bepakking, maar zonder
fietsdiploma. Foto Ramaekers.
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Waarom deed je deze pelgrimstocht per
fiets en waarom alleen?
“Ik ben meer een fietser dan een loper. In
mijn vrije tijd fiets ik regelmatig, ik heb
intussen heel wat fietskilometers in de
benen. Daarbij ben ik niet zo’n sprinter, ik
kom wat langzaam op gang, meer een
diesel, maar dan ga ik ook door.
Waarom alleen? Omdat ik bij meerdaagse
fietstochten heb gemerkt, dat je wel een
heel goed maatje moet hebben om mee te
fietsen. Enkele dagen met elkaar
optrekken gaat nog wel, maar dan komen
de irritaties en inmiddels ben je ook
uitgepraat. Veel conflicten ontstaan in een
groep. Nu ben je zelf verantwoordelijk voor
je eigen reilen en zeilen en beslis je alles
zelf. Daarnaast maak je als je alleen fietst
veel makkelijker contact, je spreekt
anderen makkelijker aan, wat omgekeerd
ook gebeurt. En als je alleen fietst, ben je
ook alleen met je eigen gedachten,
gevoelens en daar moet je dan ook alleen
mee klaar zien te komen.”

Je leert om altijd 1 tot 2 versnellingen
kleiner te nemen om vooral goed te blijven
‘draaien’ en dus conditioneel niet stuk te
gaan. Voor de route gebruikte ik een GPSnavigator. De tracks van de route waren
overgebracht op mijn Garmin Dakota 20,
een robuuste en waterbestendige
handheld GPS-navigator met een
hooggevoelige GPS-ontvanger, een
Europakaart en een kleurenaanraakscherm. Aan bagage had ik 12 kg
bij me. Wandelaars zullen over het
algemeen wel meer hebben, denk ik.”

Wat voor fiets gebruikte je en hoe
zwaar was die beladen?
Hennie verwijst ons naar zijn website. In
een van zijn verslagen geeft hij aan, hoe
de fiets hem is bevallen. We nemen die
tekst dus hierbij gedeeltelijk over:
“Hoe gaat zo´n camino fietstechnisch
gezien? De eerste dagen was ik best
nerveus hoe het me zou bevallen met mijn
Santosfiets. Voor de fijnproevers: een
Custombuilt Santos Travelmaster 2.8 alu
met o.a. de befaamde Rohloff-naaf én 'n
Carbon Belt Drive in plaats van de
klassieke ketting. Zo’n fiets op maat is
alsof je in een goeie stoel zit. In één
woord: super! Van de 14 versnellingen sla
ik de 7 meestal over, omdat die een
onaangenaam bijgeluid heeft. Hellingen
van 5% gaan in de 5, 6% in de 4, enz.
Soms zijn er in de bochten hogere
percentages. Dán ben ik erg blij met m’n
2de. De 1ste is nog niet nodig geweest.
Overigens zijn die 1 t/m 3 kleiner dan die
op mijn Batavus racefiets en dat is met 12
kilo bagage en een zwaardere fiets best
nodig. Vooral die kilometers lange
hellingen met vals plat gaan prima in de 8.

Langs de camino is veel te zien. Hennie
wrijft zich de handen, blij dat hij een
tijdje niet het KRM hoeft te dirigeren.
Foto Ramaekers.

Welk gevoel heeft bij jou de overhand
als je terugdenkt aan je tocht?
Puur genieten, genieten en veel plezier!
Elke dag was vakantie, ondanks de
inspanningen. Genieten van een
overweldigende natuur, het alleen zijn. Er
waren momenten, dan gebeurde het
zomaar, dat ik door emoties werd
overmand: dat ik dit nog op mijn leeftijd
mag doen, en kan doen! Ook genoot ik
van ontmoetingen onderweg en natuurlijk
ook van een goede maaltijd en op
voorschrift van ervaren pelgrimsgangers
vier potten bier per dag. Natuurlijk is dat
lekker, maar ook belangrijk: in bier zit een
stof die het herstel van je spieren
bevordert. Na aankomst nam ik veel >>
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tijd om me te ontspannen, zoals met
stadswandelingen, foto’s maken en
zwemmen.”

Welke adviezen hebben je voor mensen
die ook van plan zijn per fiets naar
Santiago de Compostela te gaan?
“Bereid je goed voor. Niet zeggen: ‘ik ga
over drie weken naar Compostela’. Trek er
zeker een half jaar voor uit om je voor te
bereiden. Goed inlezen, het is als alsof je
een partituur leest. Beleef de tocht al in je
geest. Bekijk ook veel routes. De route die
ik heb gefietst, liep nagenoeg parallel aan
die van de voetgangers. En zorg dat je
heel goed fietsmateriaal hebt. Ik had, zoals
gezegd, een op maat en met de hand
gemaakte fiets. Bezuinig daar niet op.
Onderweg heb ik geen materiaalpech
gehad. Ik liet de fiets, met alle techniek
erop en eraan, regelmatig bij een
fietsenmaker nakijken. En zorg dat je
voldoende kilometers in de benen hebt als
je vertrekt. En een laatste maar belangrijke
tip: zorg tijdens de tocht dat je regelmatig
eet, wel vier maaltijden per dag. Toch ben
ik vier kilo afgevallen.”

Heeft de tocht gebracht wat je ervan
verwachtte?
“Ja, heel ontspannend, als je na een week
je postcode niet meer weet, dan zit je
goed. In het begin best spannend, hoe zou
dat allemaal gaan, linker fietstasje, rechter
fietstasje, ik ben niet zo handige jongen.
De eerste paar dagen was het ook niet
zo’n goed weer. Het echte ‘compostela’gevoel kreeg ik pas in Spanje.”
Wat vond je ‘thuisfront’ van je tocht?
Heb je je vrouw gemist?
“Nou ja, omdat ik op fietstocht was, had
mijn vrouw Rolande ook vakantie. ‘Als je
met Hennie bent getrouwd heb je een
fulltime baan’, zei ze wel eens. Nee,
onderweg heb ik haar niet echt gemist.
Pas als je weer thuis bent, besef je dat je
haar gemist hebt.”

Wat deed je als het regende?
“Dan trok ik mijn regenkleding aan. Maar
veel regen heb ik niet gehad. Eerder veel
warmte, op een enkele dag kon het wel 42
graden worden.”

“Als je met Hennie getrouwd bent,
heb je een fulltime job. Het is af en
toe fijn dat je dan vakantie
krijgt.” (Rolande, Hennies eega)
Zou je tocht anders verlopen zijn
zonder telefoon, e-mail, sms, enz.?
“Nee, ik denk het niet. Alles was goed
voorbereid. Hotels en bed & breakfast
waren geboekt en de communicatie verliep
via e-mails en sms, op de dagen dat ik rust
had. Nee, ik had ook geen i-Pod op, wat je
misschien zou verwachten, met favoriete
muziek. Omgevingsgeluid dat was mijn
favoriete muziek: vogels, een koetje, de
wind. Als ik fiets denk ik niet aan muziek,
concoursen of partituren, ik kan makkelijk
die knop omzetten. Bovendien wordt het
luisteren naar muziek met een koptelefoon
op sterk afgeraden in verband met de
verkeersveiligheid.”

Had je wel wens last van zadelpijn?
“Ik had een ingezeten leren Brooks zadel,
dat naar je kont zat, dus zadelpijn? Nee
dus.”
Was het moeilijk elke dag weer logies te
vinden?
“Nee, omdat mijn logies al ingepland >>
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was. Wandelaars kunnen gebruik maken
van herbergen, maar als fietser moet je
maar afwachten of er plaats is. Dat was
voor geen optie. En enig comfort wilde ik
toch ook wel hebben.”

fietsers tegengekomen die toen afhaakten.
Dat was dan ook het enige moment dat ik
dacht: hou ik dit wel vol? Dat probleem
heb je als wandelaar natuurlijk niet.”
Hoe zou het zijn in Santiago de
Compostela te beginnen en terug te
fietsen?
“Ik kan me niet voorstellen dat ik dat zal
doen. Je motivatie om door te gaan is toch
Compostela te bereiken. Daar je papiertje
ophalen is het eerste doel van alle
pelgrims, ik zeg maar gewoon mijn
‘fietsdiploma’. Daarvoor moet je wel in het
bezit zijn van de pelgrimspas, Credencial
del Peregrino. Op die pas staat
aangegeven hoe je ‘op eigen beweging’ de
tocht hebt afgelegd: te voet, per fiets of
per paard. Overigens, de aankomst in
Compostela voelde als een koude douche,
een puur ambtelijk, administratief gedoe.
Geen ontvangstcomité, geen knuffel of
schouderklopje. Daar moet je het dus niet
voor doen. Ik heb het papiertje wel laten
plastificeren, zodat het ongeschonden
thuis kwam. Maar ik moet die organisatie
toch eens een e-mailtje sturen, dat ze dat
anders moeten organiseren. En wat de
kathedraal betreft: die is niks als je Burgos
gezien hebt.”

Heb je onderweg ooit overwogen om
ermee op te houden?
“Daar wil ik wel antwoord opgeven, maar
eerst iets over de tocht zelf. De eerste vier
dagen waren echt wel spannend, ik was
nog nooit zo lang alleen weg geweest.
Loopt het allemaal? Is het materiaal in
orde? Hou ik het wel vol? Je hoofd vol
gedachten. Maar dat ebde weg en na die
vier dagen was het heel ontspannend, fijn,
vakantie en genieten.
Ik had wel mazzel dat ik de eerste tien
dagen de wind in de rug had. Dat was in
Spanje op sommige dagen wel anders. De
wind pal tegen, dat je in drie uur fietsen
nauwelijks 25 km hebt afgelegd, dus dat je
geen meter vooruitkwam. Wind, dat is je
grootste vijand, niet de bergen. Ik ben wel

Ga je de tocht naar Santiago di
Compostela nog eens doen?
“Ja, met de auto, samen met mijn vrouw.
Fietsen achterop en delen van de tocht
fietsend afleggen. Haar laten kennismaken
met wat ik onderweg heb ervaren. En
volgend jaar wil ik naar Praag. Ik vertrek
dan vanuit Millingen aan de Rijn. Daar
begint een mooie GPS-tocht die via vier
rivierdalen naar Praag voert. Zo’n 1100
km, dat is goed te doen.”
*
Tot slot wat cijfers: Hennie’s fietstocht van
2500 kilometer heeft 34 dagen geduurd,
waarvan 5 rustdagen. Per dag legde
Hennie gemiddeld dus ruim 86 kilometers
af, met 12 kg bagage. Niet slecht voor een
dirigent die zegt dat voor hem “iedere
repetitie een pelgrimstocht” is.

Santiago de Compostela, 19 juli 2010 -Het Doel is bereikt: Hennie heeft in de
kathedraal zijn “fietsdiploma” in
ontvangst genomen.
Foto: Ramaekers.
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KRM zingt in Rheydt vooral voor de achterban
door Krit Pinxten
Op zondag 19 september 2010 stond een
optreden van ons koor gepland tijdens het
Kulturbunt-Fest op het kasteel van Rheydt,
bij Mönchengladbach. Van deze
gelegenheid zou gebruik worden gemaakt
om wat nader kennis te maken met de
nieuwe leden en hun aanhang. Maar dat
viel tegen! Het aantal nieuwe leden dat
zich voor deze gelegenheid had
aangemeld was op één hand te tellen.
Uiteindelijk werd met een gezelschap van
zo’n 45 uitvoerende artiesten en aanhang
koers gezet naar onze oosterburen.

de buitenmuren en is bovendien gelegen
in een mooi landelijk park. Het fungeert
momenteel als museum.
Bij aankomst kon men na enkele
huishoudelijke mededelingen op eigen
gelegenheid even rondkijken of naar
andere optredens luisteren. Mochten
sommigen onder ons van de gelegenheid
gebruik hebben willen maken om de
stevige erwtensoep alvast te verdunnen
met wat alcohol, dan kwam men toch van
een koude kermis thuis. De autoriteiten
hadden gemeend dit te voorkomen door
ons te verblijden met zegge en schrijve
één consumptiebon, de basis voor een
geslaagd optreden werd hiermee alleen
maar verstevigd!

De weergoden waren ons redelijk gunstig
gezind, het was weliswaar aan de koele
kant maar de zon liet zich in de loop van
de ochtend verschillende malen van z’n
goede kant zien. Het gezelschap zette
eerst koers naar het mooie stadje Brüggen
alwaar de lunch geserveerd zou worden.
Het was een lunch naar ware Duitse
maatstaven! Home made erwtensoep met
een uit de kluiten gewassen knakworst
gingen er in als zoete koek! De basis voor
een geslaagd optreden was gelegd!

Het optreden van ons koor vond plaats op
een mooie binnenplaats. Het moet gezegd
worden dat de Duitse Gründligkeit ook hier
weer niets te wensen overliet. Aan alles
was gedacht. Bij regen konden we met z’n
allen onder de partytent (behalve de
dirigent natuurlijk, maar ja, die wil dan ook
altijd vooraan staan!), de
geluidsversterking was prima in orde; men
had echter aan één ding niet gedacht, aan
publiek! Als onze dames er niet waren
>>

Kasteel Rheydt, waarvan de geschiedenis
teruggaat tot het midden van de elfde
eeuw, valt op door de aparte kleuren van

De ‘harde kern’ van
het KRM en hun
partners laten zich
de erwtensoep en
de knakworst goed
smaken.
Foto: Harrie Koolen.
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geweest, dan hadden we voornamelijk
voor lege bankjes gezongen en dat is iets
wat je als koor het liefst wilt vermijden. Na
de soundcheck verliep ons optreden op
een enkel vlekje na vlekkeloos. Ondanks
de compacte samenstelling van het koor
was de sound prima in orde! Het
programma was afwisselend, voor elk wat
wils, internationaal georiënteerd zullen we
maar zeggen. Het publiek, voornamelijk
ons publiek, was laaiend enthousiast en de
dirigent was tevreden, je gunt zo’n man
tenslotte ook wel eens wat. Een Zugabe
zat er echter niet aan, die bewaren we
voor de volgende keer.

o.a. de opzwepende muziek van een Ierse
dansgroep en last but not least een
optreden van de eigen Middenlimburgse
Oolse percussion band, geweldig om naar
te luisteren!

Na ons optreden hadden we nog volop
gelegenheid om eventueel onder genot
van Kaffee und Kuchen naar andere
optredens te luisteren, het kasteel te
bezichtigen of gewoon aan de bar te
hangen. Er was voor elk wat wils. Zelf heb
ik genoten van enkele voorstellingen van

Al met al kunnen we met een tevreden blik
terugkijken op ons optreden in Rheydt.
Gezien de geringe deelname van o.a. de
nieuwe koorleden zal voor een nadere
kennismaking een andere gelegenheid te
baat moeten worden genomen.

Om 18.00 uur was het tijd om de bus op te
zoeken. Het weer was inmiddels behoorlijk
afgekoeld. Te oordelen naar de stemming
in de bus tijdens de terugreis had het
merendeel van ons koor een aangename
middag doorgebracht! De oude rotten in
het vak konden niet nalaten ons te
verblijden met de nodige aria’s, hetgeen
hoge verwachtingen schiep voor de Cecilia
avond in november.

Het KRM in het Kasteel Rheydt, nabij Mönchengladbach, op 19 september 2010.
Dirigent: Hennie Ramaekers, piano: Monique Offermans.
Foto: Harry Koolen.
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De kathedrale Kerstnachtmis in 2005: hoogtepunten en
nachtmerries
Het KRM zingt dit jaar met Kerstmis weer de nachtmis in de kathedraal. In 2005 luisterden
we die mis ook op, met een rechtstreekse tv-uitzending. Maar voor het zover was,
moesten er heel wat hindernissen genomen worden, tot vlak voor de uitzending.
door Frans Lutters
Einde voorjaar 2002 togen Jean
Roubroeks en ik naar Hilversum om bij de
KRO te informeren naar de mogelijkheden
om de nachtmis met Kerstmis in het
jubileumjaar 2005 rechtstreeks
uitgezonden te krijgen op televisie. Een
brief naar oud-Roermondenaar en KROvoorzitter Frans Slangen met twee kaartjes
voor de Schinderhannes-uitoering van
2002 opende de deuren in Hilversum. Al
snel waren we het in principe eens.
Duidelijk werd wel dat het KRM veel geld
nodig had voor dit optreden, want de KRO
zond niet meer vaak Eucharistievieringen
uit op locatie, juist vanwege de hoge
kosten. De Rabobank Roermond e.o. was
bereid een groot bedrag neer te leggen.
Ook het kerkbestuur St.Christoforus van
de kathedraal werkte mee, de bisschop
was onmiddellijk enthousiast en bleek ook
als mediabisschop nog een extra steun in
de rug.

de geluids- en televisieploeg van de
KRO….. Toch verschenen er inktzwarte
wolken boven de uitzending. Bij KRO-tv
startte begin 2005 binnen de betrokken
afdeling een nieuwe directeur. Die vond
een productie op locatie in Roermond veel
te duur. Hij maakte bisschop Wiertz
duidelijk dat het niet door kon gaan. Groot
alarm in Roermond. De perschef van het
bisdom, Matheu Bemelmans, stond bij mij
als leider van het project op de stoep.
Gelukkig was ik goed gedocumenteerd en
had ik alle stukken volledig en goed >>

Het programma werd ingevuld met een
bijzondere meerstemmige mis van Hilber
met begeleiding van 20 van de beste
blazers van harmonie Concordia uit
Melick, Jean Pierre Steyvers bespeelde
het orgel, Marjorie Gingzinger (sopraan)
en Ben Heijnen (tenor) namen de
solistische gezangen voor hun rekening en
een Roermondse Jongerengroep speelde
mimisch en pantomimisch een kerstspel
tijdens de mis. De Schola van het KRM
zong enkele van de gregoriaanse
gezangen uit de Kerstnachtmis o.l.v. Piet
Nuvelstijn.

Kerstnachtmis 2005 in de kathedraal
van Roermond. Op de achtergrond:
koor (KRM) en orkest
Foto: Herman Aben.

Alles liep voorspoedig, ook de
samenwerking met producer, regisseur en
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opgeborgen. Hij maakte kopieën en snel
werd duidelijk dat de KRO niet onder het
afgesproken contract uit kon.

Rabobank wel zo fideel dat ze het aan het
KRM toegezegde bedrag een jaar later
alsnog aan het koor schonk voor de
jubileum- en pelgrimsreis naar Santiago de
Compostela.

Paus Johannes Paulus II stierf eind 2005
en Benedictus XVI werd de nieuwe paus.
Weer probeerde de KRO van uitzending
uit Roermond af te komen. Immers, nu
zouden alle zenders van Europa de eerste
nachtmis van de nieuwe paus willen
uitzenden, de KRO ook. De KRO kon nu
haar uitzending vanuit Roermond niet te
koop aanbieden aan andere landen. Het
KRM hield echter voet bij stuk. De uitkomst
van het overleg was: de uitzending ging
gewoon door, de nachtmis vanuit
Roermond zou echter geen Eurovisieuitzending meer zijn, maar een uitzending
alleen voor Nederland. Weliswaar tegen
de afspraak, maar het enig haalbare.

Al met al werd het een prachtige nachtmis
in een bomvolle Roermondse kathedraal,
mooi in beeld gebracht door de KRO.
Maar… tot het laatst toe bleven er
problemen. Vóór de koorbanken met
gasten en sponsoren zette de tv-ploeg een
podium neer voor twee bemande
camera’s. Gevolg, de mensen in de
koorbanken zouden niets kunnen zien.
Koortsachtig overleg was nodig.
Uiteindelijk nam de televisieploeg
genoegen met iets minder fraaie
beelden…
Tijdens de generale repetitie in de
middaguren filmde de tv-ploeg vanuit
enkele koorbanken die tijdens de mis
bezet zouden worden door ‘De
Tempeliers’. Daar was voor
gewaarschuwd, maar een en ander was
niet genoteerd in het draaiboek. Dus:
eenzijdige beelden van het koor,
opgenomen vanuit telkens dezelfde hoek.
Juist op die plek stond ik zelf; dat leidde
natuurlijk tot allerlei – gekscherende –
opmerkingen in de trant van: “dat had je
mooi geregeld met de regisseur…!”
Marjorie Ginczinger zong een couplet
teveel en de bisschop preekte te lang,
waardoor de nachtmis 7 minuten uitliep en
het laatste deel niet meer werd
uitgezonden. Gevolg: vele protesten en
zelfs opzeggingen bij de KRO….!

Het contract met de KRO tv om uit te
zenden was veertien dagen voor Kerstmis
2005 nog steeds niet getekend, omdat
Rabobank Roermond e.o, de hoofdsponsor van het project, weigerde te
ondertekenen. In onze ogen meer dan
begrijpelijk, maar het KRM zat wel met een
groot probleem. Alles was immers klaar,
alle onkosten waren gemaakt en iedereen
wist dat de nachtmis vanuit Roermond zou
worden uitgezonden op televisie. Ik heb
een week toen heel slecht geslapen.
Uiteindelijk, drie dagen voor de nachtmis,
kreeg ik een mailtje van de producer dat
de uitzending gewoon zou doorgaan en
dat de KRO het resterende (grote) bedrag
zelf zou betalen. Gelukkig was de

Gedenkwaardige woorden van de dirigent
✦ “Het zijn niet de nieuwe mensen die dit fout zingen”.
✦
✦
✦
✦

“Ik zie dat sommigen geen adem halen, die redden het niet”.
“Sommigen kunnen direct in de playbackshow optreden”.
“Heb je thuis ook wel eens dat beeld en geluid niet gelijk lopen?”
“Zo zingen is traditie, ik weet het. Maar vocaal rampzalig.”
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Gedecoreerden?? Medailles, insignes en spelden
door Camil Giebels
In het vorige Zangzaod-nummer schonk Paul Stollman in zijn verslag over ons optreden
tijdens de Nationale Indië-herdenking aandacht aan het feit dat vele veteranen zeer rijk
gedecoreerd waren met medailles. “Ook binnen het koor meen ik enig onderscheid te
herkennen in decoraties. Er zijn mannen met een extra insigne om de hals en nog wat
toegevoegde speldjes aan de revers …”, zo schrijft Paul. Als beheerder van al die
insignes, medailles en spelden wil ik graag de betekenis ervan verklaren en uitleggen wie
deze zaken mogen dragen.

Leden dragen op hun
smoking, links onder
de pochet, dit insigne
(afbeelding links). Het
draaglint is blauw-wit,
het witte gedeelte
wijst naar de
hartzijde.

Alle bestuursleden
dragen om de hals
een ketting met
daaraan deze
medaille.

Een speld op
wandelkostuum of
colbert laat aan de
buitenwacht zien dat
je lid bent van het
KRM.
Deze speld is voor €
8,00 te koop bij de
penningmeester.

Ere-leden dragen een
verguld insigne,
uiteraard met een
blauw-wit draaglint.

Leden die 25, 40, 50 of 60 jaar
lid zijn van het koor, ontvangen
tijdens het Ceciliafeest in dat jaar
een speld met het aantal zangjaren
en een daarbij behorende oorkonde,
overhandigd door een bestuurslid
van de KNZV-Limburg of door de
president van het KRM.
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Lopende bestuurszaken
door Louis Hauer, secretaris
Beleidsplan KRM
Eind september zijn we gestart met de aanzet tot een nieuw
beleidsplan. Noodzakelijk, ons vorige beleidsplan is verjaard en
subsidiegevers verlangen terecht steeds informatie van de
subsidieaanvrager. Na enkele vergaderingen, waarbij ook onze
dirigent betrokken is, heeft het bestuur aan de Commissie
Beleidsplan een duidelijk raamwerk overhandigd.
KNZV – Rayonconcert 14 mei 2011
Het KRM is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond. Een
overkoepelende organisatie, die zich landelijk ondersteunend bezig houdt met het wel en
wee van de aangesloten verenigingen. Ons land is opgedeeld in regio’s. Wij behoren tot
de regio Limburg, de grootste regio wat actieve zangers betreft met omstreeks 70
aangesloten koren. Regio Limburg is onderverdeeld in 8 rayons. Ons rayon is rayon 3:
Midden Limburg, met 12 aangesloten koren.
Onlangs was er in Heythuysen een rayonvergadering. Er waren veel vragen over onze
ledenaanwas. Verder is er gesproken over de rayonconcerten. Middels een rooster komen
al de koren uit ons rayon op een afgesproken datum jaarlijks in wisselende samenstelling
bij elkaar voor een concert, met een nazit ter kennismaking. Het KRM organiseert zo’n
concert op 14 mei 2011. Gasten zijn: Rondom Tis uit Herkenbosch en Mannenkoor
Eendracht uit Swartbroek.
Op 27 november 2011 vindt in Linne de najaarsvergadering van het KNZV-Limburg plaats.
Ons lid Lauw te Meij is penningmeester van dit bestuur en ons lid Will Selen verzorgt de
PR.
Bestuursvacatures
Camil Giebels, 2e penningmeester, neemt al twee jaar ook de taken van de 1e
penningmeester waar. Het opstellen van de jaarstukken besteedt het bestuur uit en dat
kost dus geld. Het KRM heeft dringend een nieuwe 1e penningmeester nodig! Wie neemt
dit stokje van Camil over?
Onze president Jan te Meij heeft enige tijd geleden aangegeven graag een opvolger te
willen inwerken. Ook hier staat het bestuur open voor suggesties.
Meer aandachtspunten:
๏ Uitvoeringen zoals de Kerstnachtmis in de kathedraal;
๏ Vaandel: We zijn in gesprek over een geschikte plaats in het nieuw te bouwen ECIcomplex.
๏ Gezocht: een dichte af te sluiten aanhanger, voor opslag en vervoer van onze
geluidsapparatuur, onze elektrische piano, ons vaandel en een dirigentenbok met
pupiter.
Eventuele reacties graag via secretaris1@roermonds-mannenkoor.nl.
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Maedjes van Sjtichting
Melieve beginne nuuj
aksie
Om het Koninklijk Roermonds Mannenkoor
opnieuw met geldelijke middelen te
ondersteunen, starten de dames van de
Stichting Melieve een nieuwe actie.

Wij gaan mee doen aan een tweejaarlijkse:
april en november. November is al voorbij;
onze 1ste ophaaldag wordt daarom 5 april
2011.

In samenwerking met Re Share
kledinghergebruik van het Leger des Heils
willen wij graag uw kleding en schoenen
inzamelen. Daar zijn wel bepaalde
voorwaarden aan verbonden. Het
materiaal moet:

U kunt uw niet meer gebruikte kleding en
schoenen inleveren voor of na de repetitie
bij: Lei Sijbers, Frans Steeghs en Jan te
Meij. Hun partners zorgen dan voor
verdere opslag. Bij grote hoeveelheden
kunt u ook telefonisch contact opnemen
met Lei (464 604, Frans (332 812) of Jan
(501 417). Wij hebben gelukkig gratis een
mooie ruimte in Swalmen kunnen krijgen
om de kleding op te slaan. Dus beste
mensen: vanaf nu geen kleding meer in de
vuilnisbak, maar gaan sparen voor jullie en
ons Koninklijk Roermonds Mannenkoor!
Maak deze actie ook bekend bij jullie
families, vrienden, bekenden etc.: hoe
meer kilo’s, hoe meer er te incasseren valt.
Wij houden jullie op de hoogte.

niet kapot zijn,
schoon zijn,
aangeleverd worden in plastic
zakken.

✴
✴
✴

Als wij onordelijke kleding aanleveren, dan
worden wij als inzamelaar geschrapt van
de lijst! Daar het voor ons ondoenlijk én
veel te veel werk is om alle aangeleverde
kleding na te kijken, gaan wij er in vol
vertrouwen van uit dat u zich aan dit
voorschrift zult houden.
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Woordzoeker
samengesteld door Camil Giebels
Zoek de volgende woorden:
aben, giebels, hauer, janssen(s), koekoek, jtemeij,
ltemeij, moolenaar, pinxten, ramakers, schouten,
smeets, stijnman, lwever, rwever, wolters.
Na wegstrepen van de achternamen van de 1ste
tenoren vormen de overgebleven 24 letters de
oplossing. Succes ermee.
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Nieuwe aanwinst in beeld
Het afgelopen jaar heeft het KRM veel nieuwe leden
verwelkomd, vooral dankzij de drie koorklassen die vanaf
begin 2009 gehouden werden. Hier enige fotoʼs van de
nieuwe koorleden, in actie, poserend voor de fotograaf of
door de president geïnstalleerd als lid.
Fotoʼs: Camil Giebels.

12

Winternummer

Van waek toet waek …
door Camil Giebels
14 september 2010
Vandaag houden we de generale repetitie voor ons optreden bij
kasteel Rheydt. Tommij Roos heeft de zweep bij zich en Leo
Schreurs laat horen dat hij verdraaid goed op zijn vingers kan
fluiten. Zangers moeten toch allround zijn tegenwoordig.
19 september 2010
Met een dubbeldekker gaan we (zangers met hun partners) naar Rheydt om daar deel te
nemen aan het ‘Kulturbunt-Fest’ dat in en rond Schloß Rheydt georganiseerd wordt. (Zie
blz. 5 voor een verslag.)
21 september 2010
Er heeft een transformatie plaats gevonden: Frans Lutters (2de tenor) is vanaf vandaag
‘bas’ geworden. Camil doet een oproep om actief te gaan deelnemen aan het komende
Ceciliafeest en spreekt de hoop uit dat dit net zo’n geweldig feest wordt als vorig jaar. Er
worden evaluatie-formulieren uitgedeeld om er achter te komen waarom niet iedereen mee
is gegaan naar Rheydt.
28 september 2010
Vandaag gaan de baritons en bassen een half uur eerder naar huis, zodat Hennie met de
tenoren een begin kan maken om het uitgekozen repertoire helemaal door te nemen zodat
ook de nieuwe leden straks weer helemaal bij zijn. Dit gebeurt afwisselend en in principe
tot en met december.
5 oktober 2010
Maar goed dat je ook via België vanuit Maastricht naar Roermond kunt komen…
12 oktober 2010
De uitnodigingen voor het Ceciliafeest in november komen net zo snel terug als ze
uitgedeeld worden.
19 oktober 2010
Herfstvakantie, dus vanavond zingen we in De Ster. “We hebben een gast aan tafel”, aldus
Hennie, daarmee doelende op de aanwezigheid van het potentieel nieuw lid Loek Kurvers,
die bij de baritons aangeschoven is. Tijdens de pauze neemt Hennie hem de stemtest af
voor de definitieve plaatsing.
26 oktober 2010
Gisteren heeft Frans Lutters met medewerking van Herman Aben in de tuinzaal van het
stadhuis de geschiedenis van het KRM verteld, ondersteund met beeld en geluid.
2 november 2010
In het muzieklokaal en de personeelskamer wordt stevig gerepeteerd voor een muzikaal
optreden tijdens het Ceciliafeest.
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9 november 2010
Volgens Hennie groeit het koor elke week. Het is een eenheid geworden nadat we 25
leden erbij hebben gekregen. Hennie prijst het koor om zijn grote aanwezigheid.
13 november 2010
Ceciliafeest in Het Katoenen Dorp. Eerst lekker gesmuld van het warme buffet van traiteur
Beulen uit Melick, met dank aan Björn van Vlodrop. Vervolgens de huldiging van jubilaris
Tommij Roos en over de avond verdeeld een 9-tal optredens van leden.
16 november 2010
Het komt niet vaak voor in de geschiedenis van het KRM, maar vanavond is er geen
repetitie omdat Hennie keelontsteking heeft.
23 november 2010
Dat Kerstmis in aantocht is en wij de Nachtmis in de Kathedraal gaan opluisteren merken
we aan de kerstliederen die gerepeteerd worden. Camil maakt nogmaals reclame voor de
kaarten voor het Concert Royal 27 op maart 2011, hetgeen ook al via de mail is geschied.
Een leuk cadeau voor in de schoen of voor onder de kerstboom. Hennie kondigt aan dat er
een actie op stapel staat om meer bassen bij het koor te krijgen. Het thema luidt: ‘De bas
de baas’.
30 november 2010
Buiten is het gladjes op de weg, binnen klinkt de muziek ook gladjes. Vanavond is Will
Selen officieel als lid van het KRM geïnstalleerd. Hij versterkt dus de 2de tenoren.
Geweldig dat we weer een goede zanger in ons midden hebben. We wensen hem een
fijne tijd toe bij ons KRM.
7 december 2010
Het gaat zo goed met het repertoire voor de Nachtmis, dat er tijd over is om ook andere
werken onder handen te nemen.

Colofon
Redactie: Camil Giebels, Leonard Fortuin en René Dittrich
Alle leden van het KRM ontvangen Zangzaod digitaal, dus op hun eigen e-mailadres, dit uit financiële
overwegingen. De redactie verzoekt u daarom (wijzigingen in) uw e-mailadres kenbaar te maken via
zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl.
Koorleden die (nog) geen toegang hebben tot de elektronische snelweg, kunnen een papieren versie
krijgen. Aanvragen bij Herman Aben.
Reacties, suggesties, opmerkingen, overpeinzingen enz. zijn welkom, liefst per e-mail. De redactie houdt
zich het recht voor ingezonden stukken in te korten en/of tekstueel aan te passen, in overleg met de
schrijver(s). Kopij inleveren bij de redactie, bij voorkeur via zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl.
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