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Zangzaod
Nieuwsbrief van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor -- Jaargang 20, nummer 4 (december 2011)

Van de president

Op het moment dat ik 
dit schrijf is het week 
48. Nog maar vijf 
weken en het jaar 2011 
is passé. Het 
programma voor 2012 
is al uitgestippeld en 
de repetities zijn 

daarop afgestemd. De grote uitvoering van 
”Carmina Burana” op 15 april 2012 heeft aller 
aandacht.

Onze laatste gezamenlijke bijeenkomst met 
onze partners was op de Cecilia-feestavond 
op zaterdag 12 november jl. Deze avond 
vond plaats in de Niekée school, waar ook 
onze repetitielocatie is. Zoals gebruikelijk 
werd ook deze avond weer geopend met een 
geweldig warm–koud buffet dat door twee 
personeelsleden van deze school voor deze 
avond was klaargemaakt. Chapeau!!!

Dit jaar waren er twee jubilarissen, te weten 
Hans Willi Bühn (25 jaar) en Lauw te Meij (50 
jaar). Beide jubilarissen en hun partners 
werden toegesproken en uiteraard waren er 
ook bloemen voor de partners. De oorkondes 
en insignes, behorende bij deze jubilea, 
werden overhandigd door de voorzitter van 
de KNZV Limburg, de heer Joos Truijen.

Als grote verrassing werd Lauw, niet alleen 
vanwege het 50-jarig lidmaatschap KRM, 
maar ook voor zijn vele verdiensten voor het 
koor, met unanieme instemming van de 
leden benoemd tot erelid van het Koninklijk 
Roermonds Mannenkoor. Hierna volgde voor 
de jubilarissen en hun partners een leuke, 
drukke receptie.

Na het officiële gedeelte kregen de 
koorpartijen de gelegenheid om ”hun” 
jubilaris nog eens extra in ’t zonnetje te 
zetten. Verder waren er nog optredens van: 
de clown, de pironja’s, Gerard v.d. Woning, 
Luit Wever  en Camil Giebels. Geweldig, 
zoveel optredens uit eigen gelederen!

Rond middernacht heb ik de avond officieel 
afgesloten om mensen die graag naar huis 
wilden gaan daartoe de gelegenheid te 
geven. Uiteraard werd Camil Giebels 
bedankt voor de organisatie van deze goed 
verzorgde avond. Onze dirigent, de KNZV-
voorzitter en hun partners waren, vanwege 
verplichtingen elders, al eerder vertrokken. 
Het was een gezellige en fijne avond!!!

Via Zangzaod wil ik mijn medebestuursleden, 
de dirigent, de beschermheren, ere-dirigent,
ere-leden, donateurs, alle koorleden en hun 
families en alle lezers van Zangzaod een 
Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar 
wensen en voor 2012 veel gezondheid, 
liefde, geluk en veel zanggenot. Ik 
onderstreep mijn wensen met een passend 
gedicht.

Jan te Meij

Stil kijk ik de wereld in,
Stil sta ik voor ’t raam

In gedachten fluister ik zacht,
Met eerbied Jezus naam

Niet wetend wat ik denken moet,
Niet wetend wat ik wil

Kerstmis, vrede, engelen,
Ik ben een beetje stil

Waar is ons kind gebleven?
Waarom vieren wij feest?
Waarom al die vragen?
Waarom zo bedeesd?

De wereld heeft veel pijn gevoeld,
Terreur en veel geweld

Een kind wordt weer geboren,
De dagen zijn geteld

In ons hart woont liefde
En warmte voor de mens

Want dat wou Hij ons geven,
Dat was Zijn grootste wens
Goud, mirre en wierook,een
Kaars, misschien wat wijn
Laat het onder de mensen,

Altijd vrede zijn.

Antje Blomme de Jong-Sluis
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Herfstconcert in de Oranjerie
door Will Selen, 2e tenor

Zondagmiddag 9 oktober 2011 vond in de Oranjerie ons Herfstconcert 
plaats met het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest uit IJmuiden. Als je de 
geschiedenis over dit orkest leest, kom je er snel genoeg achter, dat het 
Tata Steel orkest, zoals de gemeenschappelijke naam luidt, bestaat uit 
meerdere formaties, nl. Symfonisch Blaasorkest, Big Band “The Swing 
Masters“ en Opleidingsorkest met Leerlingenorkest. Inmiddels is de naam 
van dit orkest in hun 70-jarige geschiedenis al vijf keer veranderd.  

Om 13.00 uur waren we aanwezig voor de microfoontest en uiteraard om 
de diverse stukken voor die middag nog eens door te nemen. Tevens 
moesten we zorgen voor een juiste kooropstelling. Bij binnenkomst via de 
artiesteningang, zag ik op de bühne diverse verrijdbare grote bakken, 
houten kisten, tassen en diverse instrumenten liggen. Ook was er voor de 

belangrijkste artiesten gezorgd voor mooie bossen bloemen. Deze aanblik gaf mij een gevoel van: 
hier staat (of zit) straks een behoorlijk groot gezelschap.

Na alle plichtplegingen, konden we vanaf 13.45 uur tot uiterlijk 14.20 uur onze tijd naar eigen 
inzicht invullen. In de foyer trof ik etende, drinkende, schrijvende, kaartende en af en toe slapende 
dames en heren muzikanten aan, wachtende op de aanvang van het concert. 

Onze president Jan te Meij heette het publiek met een korte toespraak welkom. Frans Steeghs 
zorgde deze middag voor de presentatie van het gehele programma op zijn eigen speelse, 
humoristische wijze. Onze dirigent Hennie zag er chique gekleed uit in zijn lange slipjas en leek 
goed gehumeurd. De diverse stukken uit 7 musicals (met 2 onderbrekingen van sopraan Rian 
Vestjens) brachten we mijns inziens met overtuiging, maar met helaas af en toe toch een kleine 
fout. 

Na de pauze bracht Tata Steel Symfonisch Blaasorkest hun programma. Zo’n 75 veelal jonge 
muzikanten hadden zich rond Hennie gegroepeerd en begonnen vóór hun werkelijke optreden met 
een uitgebreide toonhoogtestemming. Zo uitgebreid had ik dit nog niet 
eerder meegemaakt in mijn toch al ± 22 jarige zangcarrière. 

Frans begon zijn presentatie met een korte uiteenzetting van het ontstaan 
van dit orkest. Het eerste stuk, van de componist Alexander Borodine, werd 
in diverse afwisselende tempi ten gehore gebracht. Daarna volgden 3 delen 
van Hector Berlioz, waarbij we in het 1e gedeelte een prachtige solo van 
trombonist Sander Hendriks uit ’t Reutje bij St. Odiliënberg konden 
beluisteren. Onder luid applaus van het enthousiaste publiek verliet hij 
hierna het podium. 

Het tweede en derde deel klonken magistraal met klinkende inzetten van 
pianissimo’s tot dubbele forte’s. Bij het laatste stuk, “Evita“ van Andrew 
Lloyd Webber, schoof ook de voortreffelijk spelende pianiste Monique 
Offermans aan de vleugel om het orkest te begeleiden. Ik hoorde nu ook 
drums, een xylofoon en een korte maar zeer goed gespeelde trompetsolo in 
de over het algemeen zeer herkenbare passages. 

Na het optreden van het orkest klonk er een daverend applaus, boog 
Hennie diep naar de zaal en dankte Jan te Meij de optredende 
gezelschappen, de solisten, de dirigent van vanmiddag, de concertmeester 
van het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest Yoa Eggenhuizen, Monique en 
de uit zeven personen bestaande concertcommissie van ons koor voor hun 
inzet. Ook prees hij de samenwerking met het bestuur van het orkest. Als 
verrassing had het orkest nog een toegift in petto: het Roermonds Volkslied, 
dat vanuit de zaal met zang werd begeleid.  
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Liederen uit Bueren
door René Dittrich

Als koor zijn we de Carmina onder de bezielende 
leiding van Hennie Ramaekers aan het 
instuderen. Als redactie van Zangzaod vroegen 
we ons af, waarom dit koorwerk gekozen is. 
Enkele vragen aan onze dirigent. We zitten aan 
tafel in een van de ruimtes van Nikée, voor 
aanvang van de wekelijkse koorrepetitie. Hennie 
heeft niets voorbereid. Dat werkt het beste, aldus 
onze dirigent.

Waarom is eigenlijk gekozen voor zo’n 
groot koorwerk als de Carmina Burana?
“In mijn visie is het voor elk koor nodig om 
eens in de drie à vier jaar iets ‘serieus’ te 
doen. Ik zie je denken: ja, dat doen we iedere 
week. Maar eens in die periode is het goed 
om onze nek uit te steken. Dat kun je doen als 
mannenkoor, maar je kunt ook de uitdaging 
aangaan omdat te doen als gemengd koor. 
Dat vergt toch een andere manier van zingen. 
En ja, dan kom je bij je keuzes al gauw in de 
buurt van de Carmina.”

Wat is de uitdaging voor ons koor dan?
“Onder meer de zangtechnische aspecten: 
ritmisch gelijklopende partijen voor elke stem, 
tenor, bariton en bas; de lengte van het stuk 
(ruim een uur); de hoeveelheid tekst; de 
wisselingen in tempi; de zangtechniek, denk 
aan het staccato zingen; de partijdiscipline. Al 
die aspecten leveren weer profijt op voor het 
instuderen en omgaan met andere 
zangstukken. Bovendien is Carl Orff een 
belangrijke componist en voor ons als 
vernieuwd koor een uitdaging; we kunnen ons 
daarmee classificeren en kwalificeren, want 
wie als mannenkoor de Burana aandurft plaats 
zich in de betere regionen als mannenkoor. 
We kunnen ons daarmee profileren. Het is een 
publieksvriendelijk stuk en last but not least 
houd ik als dirigent van dit soort werken. We 
voeren het eenmalig uit, maar misschien 
kunnen we er ook nog andere stukken uit 
zingen. Ik denk dat het voor heel veel mannen 
een spannende uitdaging is.”

We zingen een versie met slagwerk en een 
vrouwenkoor, heb ik begrepen?
“De meest voor de hand liggende keuze is die 
met symfonieorkest, maar dan loop je al 
meteen tegen een probleem aan, namelijk de 
omvang van het podium: 130 zangers en 
zangeressen en een volledig bezet 
symfonieorkest is bij de Carmina van Orff 

nodig en een flinke uitbreiding van dat 
symfonieorkest met slagwerk. Daarnaast de 
kosten, het inhuren van een orkest kost al 
gauw € 15.000. Orff heeft zelf twee versies 
geschreven, dus voor twee piano’s en 
slagwerk zoals wij die gaan uitvoeren en een 
versie voor symfonieorkest. En er is  ook nog 
een versie met harmonieorkest, maar dan 
speelt het zelfde probleem als met een 
symfonieorkest. En het volume aan geluid dat 
zo’n harmonieorkest voortbrengt, je hebt dan 
een groter koor nodig. Het financiële probleem 
is dan wat minder. Wij hebben dus gekozen 
voor de versie met twee piano’s en slagwerk, 
waarbij de transparantie het grootst is.” 

Is er ook een versie zonder vrouwenkoor?
Hennie kijkt in de partituur, rommelt er wat 
mee en zegt: “Het is voor een groot koor, een 
vrouwenkoor is niet met name genoemd. De 
solopartijen worden gezongen door een 
bariton, een hoge sopraan met coloratuur-
kwaliteiten, een (bijna)heldenbariton en een 
countertenor. En de ragazzi (jongens- en 
meisjeskoor) uit eigen gelederen. Voor de 
invulling van de diverse rollen zijn we al een 
eind gevorderd.” 

Gaat dat lukken met dat kinderkoor?
“Nou, er zijn een aantal aanmeldingen, dus ik 
verwacht van wel. Maar we hebben nog meer 
nodig namelijk slagwerkers, van de Harmonie 
Concordia uit Melick. Die zitten in de hoogste 
afdeling, dus daar mag je wel wat van 
verwachten. En natuurlijk onze Monique 
Offermans aan de piano. Voor de tweede 
pianist zijn we nog niet helemaal rond, maar er 
zijn wel een aantal namen genoemd.

”En hoe is de stand van zaken met het 
vrouwenkoor? 
“Ik weet dat er in Limburg twee 
gekwalificeerde dameskoren zijn, een in 
Kerkrade en een in Venlo. Ze zijn  >>>
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>>> weliswaar gekwalificeerd maar te klein 
van omvang, zo’n 25 stemmen. Bovendien 
houden ze zich niet specifiek met dit repertoire 
bezig. Dat betekent dat je met beide koren 
moet repeteren, want zo’n dameskoor moet 
wel een omvang van zo’n 50 man, eh dames, 
hebben. Een andere optie is een projectkoor 
opzetten, je moet dan zo’n 150 dames auditie 
laten doen om er zo’n 50 damesstemmen aan 
over te houden. Dan moet je repetities gaan 
houden en wie moet dat dan gaan doen? Denk 
dan ook eens aan de kosten! Nee, dat is niet 
haalbaar. Dat moeten we zo niet doen, daar 
verwacht ik niet zoveel van. Je moet zoeken 
naar een dameskoor, dat het ‘panklaar’ heeft. 
Daarom kiezen we een koor van Nadia 
Loenders. Zij heeft een gekwalificeerd koor 
met een kern van 50 stemmen en dat vult ze 
aan met projectzangers.”

Orff koos zelf voor tekst, muziek en 
uitbeelding. Hoe gaan wij dat doen? Hoe is 
de podiumaankleding?
“Het moet geen statisch geheel worden, maar 
dynamisch. Het moet voor de theater-
bezoekers een kijk- en luisterspel worden. Ik 
denk aan een uitvoering van de Carmina 
tijdens het festival van Montreux, met als 
sopraan Lucia Pop en de dirigent weet ik zo 
niet meer (1). Mensen zijn heden ten dage 
visueel ingesteld en dat moet te realiseren zijn. 
Ik denk daarbij aan een groot rad van Fortuna, 
visuele effecten, tekstondersteuning en zo 
meer.”

Hoe lang is het geleden dat je de Carmina 
hebt gedirigeerd?
“Ik heb in Kerkrade de Carmina uitgevoerd, 
zo’n 450 stemmen (250 mannen en 200 
vrouwen) in 2000. Dat was een mega-
uitvoering met onder meer een catwalk, 
waarbij van meerdere kanten dansers 
aankwamen en een van de grootste koren die 

ik ooit gedirigeerd heb. En in 2005 met het 
Koninklijk Tilburgs Mannenkoor St. Caecilia. In 
Tilburg was het dezelfde uitvoering als wij nu 
gaan doen (2).”

Wat hoop je te bereiken ?
“Voor het koor: partijdiscipline, 
tekstbehandeling, ritmisch perfect parallel 
zingen. En ervaring met een andere 
zangcultuur. Het zingen van de Carmina 
Burana vergt een ander type stemgebruik, wat 
inmiddels iedereen wel begrepen en ervaren 
heeft: Staccato, marcato, martellato, zijn 
woorden van toepassing op de Carmina. Als 
tegenwicht zingen we belcanto (operakoren 
van Verdi). Deze leerprocessen zijn goed voor 
het koor. Ook wil ik met de CB belangstelling 
kweken voor het koor en nieuwe leden 
werven. 
Voor mezelf gaat het om: cultureel erfgoed 
achterlaten, het KRM uit de kerkelijke sfeer 
halen en met meer optredens in de markt 
zetten.”

Hoe komt het dat er zo weinig 
belangstelling is voor onze kooroptredens?
“Die vraag kunnen we ons allemaal wel 
stellen. Het heeft natuurlijk te maken met ons 
imago en daaraan moeten we werken.”

Met welk koor kun je het KRM vergelijken?
“Toonkunstkoor uit Roermond is een 
gekwalificeerd koor, het zingt ingewikkelde 
stukken. Misschien kunnen we langzaam naar 
dat niveau toegroeien.

(1) Dat was een prachtige uitvoering in 1975 onder 
leiding van Kurt Eichhorn.

(2) Op 8 oktober 2005 met het Vocaal Ensemble 
F:e-M@il en Jeugdkoor Palliter. Vocale solisten 
waren: Wilma Bierens, sopraan, Maarten 
Engeltjes, countertenor en Frans Kockelmans, 
bariton.

Gedenkwaardige woorden van onze dirigent

• “Bijna vals is gewoonweg vals.”
• “Heer ontferm U is prima, maar dat hoeft niet zo lang te 

duren.”
• “Je bent vrijwillig bij het koor, maar niet geheel vrijblijvend.”
• “Bij dezelfde noot die acht tellen duurt, hoef je niet op de 

tekst te letten.”
• “Klinkt als mannen in een gemengd koor die daar last van 

hebben.”
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Caeciliafeest op zaterdag 12 november 2011 in de 
Niekée-school

door Gerard van der Woning, bas

De afgelopen jaren heeft het Koninklijk Roermonds Mannenkoor 
diverse locaties gekozen om haar Caeciliafeest te vieren. Dit jaar 
was het vertrouwde adres van ons repetitielokaal aan de beurt, de 
Niekée-school aan de Oranjelaan. Achteraf blijkt dit een zeer goede 
keus te zijn geweest gezien de reacties en de mogelijkheden die er 
zijn om van deze avond een succes te maken. Een mooi podium 
inclusief spreekgestoelte en piano maakten dat iedereen alles goed 
kon zien en verstaan. De avond werd tien dagen “te vroeg” gevierd, 
want de eigenlijke feestdag van de H. Caecilia valt op 22 
november. Dat is wel eens aardig om te weten. 

Camil Giebels, al jaren een goede organisator van deze avond, neemt de microfoon ter 
hand en geeft uitleg over het programma. Zoals gebruikelijk begint de avond met een 
uitstekend verzorgd koud en warm buffet. Een compliment aan de verantwoordelijke 
mensen is dan ook zeker op zijn plaats.

Het officiële gedeelte, zoals dat 
wordt genoemd, volgt met de 
huldiging van de twee jubilarissen. 
Hans-Willi Bühn en Lauw te Meij 
vieren dit jaar respectievelijk hun 
25 en 50 jarig lidmaatschap van 
ons koor. Je vraagt je af: hoe hou 
je zoiets vol? Zou je dat aan Lauw 
vragen dan krijg je zeker als 
antwoord: “Gewoon blijven 
zingen!” Hans-Willi schrijf ik 
eenzelfde antwoord toe. Het zijn 
twee rasechte zangers “mit Mum”! 
De voorzitter van het KNZV afd. 
Limburg, de heer Joos Truijen, en 
zijn echtgenote zijn tijdens het 
eerste gedeelte van de avond 

aanwezig, ondanks een drukke Caecilia-agenda. Onze president vraagt de heer Truijen 
om de spelden met daarbij behorende oorkonde aan de jubilarissen te overhandigen. Hij 
op zijn beurt zegt het charmant te vinden om het aan Mia en Renate over te laten om die 
spelden bij hun echtgenoot op te steken. De boeketten bloemen ontbreken uiteraard niet. 
Lauw zoekt al snel een gelegenheid om achter de microfoon plaats te nemen… maar 
wordt door onze president gemaand om weer te gaan zitten. Er volgt namelijk nóg een 
huldiging. Onze president geeft een door het gehele koor al geruime tijd goed bewaard 
geheim prijs. Hij vraagt Lauw naar voren te komen en somt de vele verdiensten van hem 
op voor ons koor, voor de Schinderhannes en ook de KNZV-Limburg. Hij zegt dat het 
bestuur, met instemming van het koor, dan ook tot de conclusie is gekomen om Lauw te 
Meij erelid te maken van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor! Daarna kan Lauw  >>>

President Jan te Meij huldigt twee jubilarissen. 
Foto Camil Giebels.
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>>> eindelijk achter de microfoon gaan staan om iedereen te 
bedanken. Hij voegt daaraan toe dat iedereen van hem een 
consumptie krijgt aangeboden, maar zij moeten zich dan wel 
dinsdagmiddag a.s. om 15.30 uur melden bij de Niekée-school in 
korte broek. Hij zal dan tevens alle korte-broek-dragers de knieën 
kussen!! Ik ben die dinsdag niet gegaan. Ik laat mij niet in korte broek 
door Lauw met een telelens fotograferen!! Nog niet voor een fust bier.

In de voorafgaande weken riep Camil de 
partijgenoten op om hun jubilaris op deze 
avond toe te zingen. Maar ook verdere ludieke 
acties zijn welkom. Deze oproep is niet zonder 
succes gebleven. De avond wordt “opgevrolijkt” 
door meerdere artiesten. Zo kon worden 
geluisterd naar een heus en professioneel 
shanty koor. Zij brachten het wereldberoemde Grote Klutslied ten 
gehore: “Aan het strand stil en verlaten”. Een min-puntje bij dit koor 
was de kleding: ietwat aan de krappe kant! Het korten op de subsidie 
door de gemeentelijke overheid heeft hier al z’n sporen 
achtergelaten. 

Het “koortje smeets-VAN-etten” bezong op een heel mooie en 
melancholieke toon hun meegebrachte clown. Hier was gevoel voor 

drama aanwezig. Dit soort initiatieven verdient navolging. Samen met de geesten van het 
koor vertelde oppergeest Frans Lutters over de tenor in 50-jarige dienst Lauw te Meij. Dit 
soortement huisspook weet zaken op te noemen die aan andere leden van het koor zijn 
voorbijgegaan. 

Spontaan beklom Luit Wever het podium. Hij kwam (met een paar zeer fantasierijke 
zinnen) tot de conclusie dat hij met Lauw te Meij in militaire dienst is geweest. Al 
redenerend kwam hij bij een buitengewoon aardig (en zeker niet kort) gedicht uit dat hij 
zonder haperen uit het hoofd voordroeg. Een geweldige prestatie die terecht zeer 
gewaardeerd werd. Camil Giebels vertelde over Mijn jeugd waarbij de lachspieren goed 
geactiveerd werden.

Een noviteit op deze avond was een afvaardiging uit ons buurland Nordrhein-Westfalen 
(ChorVerband NRW e.V.). De heer Ger-Ad von zu Hause, Schatzmeister van het 
ChorVerband uit Heinsberg, sprak Hans-Willi Bühn toe (in het Duits uiteraard). Hij had een 
brief bij zich van hun president, de heer Otto Dingsda, en las deze ook voor. Opvallend 
was dat de heer Von zu Hause de “Hollandse” taal goed beheerste. Hopelijk worden de 
banden tussen ons koor en het ChorVerband NRW e.V. na dit eerste contact wat meer 
aangehaald. 

Al met al kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde avond. Jammer genoeg waren 
meerdere koorleden niet aanwezig. Dat maken zij volgend jaar goed.

Nagekomen bericht: De originele brief uit Duitsland van Herr Präsident Otto Dingsda heeft 
Hans-Willi Bühn inmiddels ontvangen.

Hans-Willi Bühn. 
Foto Camil Giebels.

Lauw te Meij. 
Foto Camil Giebels.



Zangzaod jaargang 20, nummer 4 – december 2011

7

Een groot succes, in onze 
eigen Niekée-zaal. Met een 

heerlijk buffet, 
meeslepende  optredens uit 
onverwachte hoeken, zelfs 
uit het buitenland. En een 

nieuw erelid! 
Foto’s Ingrid te Meij-Van Borren.

Het nieuwe erelid, aan het 
eind van het Caeciliafeest...

Caeciliafeest 2011
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Het koortje van meester Frans
door Frans Lutters, bas

Het Klein College
Gedurende de maand september van dit jaar werd ik een aantal keren herinnerd aan het feit dat ik 
mijn carrière in het onderwijs in Roermond van 1966-1972 begonnen ben als meester Frans op de 
lagere school ‘Het Klein College’ in de Munsterstraat.

Als bestuurslid van de stichting Open Monumentendag 
Roermond kreeg ik in het voorjaar de kans een boekje 
samen te stellen met 25 gerestaureerde monumenten 
die een herbestemming hebben gekregen. Daarbij 
hoorde ook ‘Het Klein College’ dat ik al in mijn 
onderwijzersjaren daar een heel fraai pand vond. De 
tekst over dat pand heb ik met extra zorg en met een 
hoofd vol mooie herinneringen samengesteld.

Een koortje zonder Orff-instrumenten
Een van die mooie herinneringen betrof het geven van 
muziekles op die lagere school. Omdat ik met 
regelmaat muziekles gaf aan de kinderen van mijn klas 
kwam het hoofd van de school op een keer naar me 
toe met de vraag of ik niet tijdens het laatste uur van 
de week met de klassen 4, 5 en 6 samen 
(tegenwoordig de groepen 6,7,8) liederen wilde zingen, 
waar het kon meerstemmig. Ik heb dat verzoek altijd 
bekeken vanuit het aloude gezegde: ‘in het land der 
blinden is éénoog koning’. Blijkbaar had ik op muzikaal 

gebied destijds dat ene oog. Ik ben op het verzoek ingegaan en heb de laatste twee jaar van mijn 
onderwijzersloopbaan aldaar een koortje gehad… overigens bijna 100 jongens. 

In mijn vooropleiding op de Kweekschool had ik kennisgemaakt met de muziekmethode van 
Justine Ward, de Wardmethode. Voor dat koortje kon ik daar weinig tot niets mee. Ik had toen wel 
al gehoord van de Orff-instrumenten. Die had ik graag bij de hand gehad destijds. Toen ik enige 
jaren later op de Pedac/Pabo in Venlo benoemd werd, leerde ik daar een muziekdocent kennen 
die zich enthousiast en veelvuldig van het Orff-instrumentarium bediende en zijn studenten daar 
warm voor maakte. Ik heb toen zelf studenten bij het begeleiden van hun praktijk in de scholen 
daar vaak attent op gemaakt. Het ging daarbij om o.a. klokkenspelen, metallofoons, xylofoons, 
klinkende staven van hout en metaal, pauken, trommels, bellen, houtbloktrommels, bekkens, 
triangels en castagnetten. Natuurlijk prachtige instrumenten om bij een koortje tijdens het zingen te 
laten gebruiken. 

Carl Orff richtte in 1924 een school op voor muziek, dans en gymnastiek. Hier ontwikkelde hij met 
anderen het Orff-Schulwerk en zijn Orff-instrumenten. In Nederland was musicus Pierre van 
Hauwe (1920-2009) daar een grote promotor van via zijn methodes ‘Muziek voor de jeugd’ en 
‘Spelen met muziek’. Jammer dat er in het huidige basisonderwijs zo weinig meer gedaan wordt 
aan muzikale vorming, zelfs niet aan het gewoon zingen van liederen.

Waar strafwerk toe kan leiden….
Onlangs kreeg ik van mijn vrouw Lia het julinummer 2011 van het tijdschrift Navenant in de handen 
gedrukt, omdat daarin sprake was van een ‘meester Frans’. De vraag die zij daarbij stelde was: 
“Ben jij die meester Frans niet?” Ik las vervolgens de bedoelde column van Mgr. Rob Merkx, 
plebaan-deken van Roermond. En inderdaad hij schreef over mij. Rob Merkx zat ooit op ‘Het Klein 
College’ bij mij in de klas. Ik citeer uit zijn column: “De liefde voor muziek is mij met de paplepel 
ingegoten... En ook op school hadden we een uur in de week muziekles. Die lessen bestonden 
gewoon uit liedjes zingen. Mijn echte liefde voor muziek begon op het moment dat ik van  >>>

Klein College. Foto Govert Gribling.



Zangzaod jaargang 20, nummer 4 – december 2011

9

>>> meester Frans in de zesde klas voor straf de twee partijen van een tweestemmig liedje van 
buiten moest leren. Ik kan me herinneren dat het ging over koning Karel die in het bad zat en dat 
de zeep foetsie was. Mijn jongere zus speelde melodica, zo’n soort mondorgeltje met toetsen. Op 
dat instrument besloot ik de tweestemmigheid eens uit te proberen. En toen was ik verkocht! …..”

De derde klas (groep 5) van Meester Frans in 1967.  Foto Frans Lutters.

Waar en wanneer kreeg de anders zo voorbeeldige leerling Rob zijn straf? Tijdens dat uurtje 
zingen op vrijdagmiddag in het koortje van ‘Het Klein College’! Hoewel over het algemeen met 
enthousiasme werd meegezongen waren er natuurlijk leerlingen die daar echt geen zin in hadden 
en zeker niet meer aan het einde van de week. Zoals zo vaak moest ik als onderwijzer tien 
leerlingen tot de orde roepen en kreeg de 11e op zijn donder. Dat was destijds ook het geval bij 
Rob Merkx.

Net zo mooi vind ik in dit verband het volgende verhaal. Toen Rob Merkx geïnstalleerd werd als 
plebaan deken van Roermond, spoedde ik mij naar de receptie om hem te feliciteren en te 
verwelkomen in de stad. Wat gebeurde op het moment dat ik hem feliciteerde en welkom heette? 
Hij begon spontaan en luidkeels te zingen: “Help mij snel riep koning Karel luid… ik zit in het bad 
en de zeep is foetsie…ik waste net mijn koninklijke kuit…het zijn me problemen… en toen gleed 
hij uit…!”  Alle receptiegangers stonden uiteraard met grote vraagogen om ons heen.

Mooie herinneringen.

Eten bij Nikée in 2012
Ook in het nieuwe jaar kunnen KRMʼers bij Nikée op bepaalde dinsdagen tussen 17.00 
en 19.30 uur een avondmaaltijd nuttigen, namelijk op: 

• 17 januari 
• 14 februari (Valentijnsdiner)
• 28 februari
• 13 maart 
• 27 maart (Spaanse avond). 

Prijs voor de “gewone diners” is € 14; de speciale avonden zijn iets duurder. De vraag 
is groot, reserveren is dus gewenst. Dat kan op nummer (0475) 345 800. 
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Het ABC van het KRM
door Leonard Fortuin

Met zoveel nieuwe leden waarvan velen oud zijn, is niet alles meer duidelijk en vanzelfsprekend
binnen het KRM. Het ABC van het KRM probeert daar wat aan te doen. In elk nummer van

Zangzaod drie of meer letters, dan zijn we eind 2013 wel klaar.

Dialect: Varianten van de Limburgse taal, het Roermonds en het Maastrichts, 
waarin dirigent en autochtone koorleden met elkaar communiceren als ze 
elkaar niet willen begrijpen. Voor KRM’ers van buiten de provincie een 
voortdurende bron van verbazing en vermaak. Het geoede nieuws is dat er 
voor woorden en begrippen die er echt toe doen, geen dialectische vorm blijkt 
te bestaan.
Dirigent: Baas van het KRM; tijdens repetities mag hij doen en laten wat hij 
wil, en is iedereen hem absolute gehoorzaamheid verschuldigd, zelfs de 
president van het KRM. Met een stem als een dragonder en rapvlugge vingers 
begeleidt hij de pogingen van het KRM om de bedoelingen van een componist 
zo dicht mogelijk te benaderen. Hij hoort en ziet alles, wat dat betreft lijkt hij 
Sinterklaas wel, of misschien Onze Lieve Heer. Moeiteloos imiteert hij valse 
tonen en zingt net zo vaak voor als nodig is om zwevende KRM’ers boven 
zichzelf te laten uitstijgen.
Doedelzak: Muzakinstrument met ongekende mogelijkheden, wellicht ook 
voor het ondersteunen van de KRM’se baritons. 

D

Engelengeduld: Belangrijkste ingrediënt voor de dirigent; daarmee begeleidt 
en inspireert hij het KRM. Soms verliest hij het en dan strooit hij met wijze 
woorden. Ook die zijn meestal inspirerend bedoeld.
Eerste tenor: Hoogste mannenstem, meestal de drager van de melodie. 
Soms worden de eerste tenoren verdeeld in rijen, tot meerdere glorie van het 
KRM.  

E

F
Fantasiecostuum: Zelf ontworpen maatpak van de dirigent dat hij draagt 
tijdens officiële optredens. 
Feestavond: Bijeenkomst van KRM’ers en partners om wat anders te doen 
dan zingen. Eten en drinken zijn daarvoor zeer geschikt. Toch kunnen veel 
KRM’ers het niet laten dan ook te zingen, zoals tijdens het Caeciliafeest.
Forte: het hoeft niet mooi te klinken, als het maar hard is.

Geld: Stinkt niet en in de pauze kan de KRM’er er dorstlessende dranken 
mee kopen. Sinds het jongste Caeciliafeest betalen KRM’ers ook wel met 
Niekée-waardebonnen. 
Gregoriaans: Middeleeuwse manier van zingen; sommige KRM’ers doen het, 
na zich in een grauwe pij gestoken te hebben, en noemen zich dan Scola 
Gregoriana. In die hoedanigheid spekken ze de KRM-kas geheel 
belangeloos. Hulde.

G
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Waat waas...
door Camil Giebels

27 september 2011
Het programma dat op stapel staat wordt door Hennie uitvoerig belicht:

• Carmina Burana (15 april 2012)
• Italiaanse Opera koren (15 april 2012)
• Messa Breve van Charles Gounoud

4 oktober 2011
Vanavond schuiven 2 gastzangers aan die mee gaan doen met de Carmina Burana in april 2012: 
Frans Reijnaerdts als bariton en Toine Heusen als 1ste tenor. Toine zingt in het Hertens 
Mannenkoor. Frans stelt zich voor als zoon van Thei Reijnaerdts, die bekend is bij leden van het 
KRM die al erg lang bij het koor zijn. Ook Hennie schijnt hem te kennen want Thei heeft Hennie 
vroeger nog een beker overhandigd. Waar blijft de tijd? 

9 oktober 2011
Herfstconcert in TheaterHotel De Oranjerie. Zie verslag van Will Selen.

18 oktober 2011
Vanavond verwelkomen we vier gastzangers die meedoen met het project Carmina Burana. Twee 
zangers komen van de Swalmer Liedertafel en de andere twee zijn in 2006 meegegaan op 
concertreis naar Santiago de Compostella.

25 oktober 2011
Vanavond staan we stil bij het overlijden van onze bariton Ad van der Wielen die 12 jaar lid van het 
KRM is geweest. Hij was reeds geruime tijd door ziekte afwezig. We wensen Jeanne heel veel 
sterkte. Het Schola KRM o.l.v. Camil verzorgde vanmiddag de afscheidsdienst.

1 november 2011
In verband met het overlijden van onze 2de tenor Piet Heijnders vraagt de president een minuut 
stilte.

12 november 2011
Vanavond vieren wij het jaarlijkse Caeciliafeest in ons eigen repetitielokaal. Zie elders voor een 
verslag.

15 november 2011
Lauw te Meij krijgt maar twee zangers zo ver dat ze ook om 15.30 uur in korte broek verschijnen bij 
Niekée. Dit vertelt hij ’s avonds aan de leden. Omdat hij geen consumpties heeft kunnen 

weggeven vanmiddag, 
overhandigt hij aan 
penningmeester Camil een 
envelop zijnde een donatie. 
Als dank krijgt Lauw een 
royaal applaus voor deze 
geste. 

Herman Aben, vicevoorzitter, 
maakt Harrie Allers officieel 
lid van het KRM door hem het 
insigne met draaglint op te 
spelden en hem de daarbij 
behorende ballotagezak te 
overhandigen. 
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22 november 2011
Patroonheilige Caecilia …….. Op deze dag toasten wij op haar, maar dan zal er toch eerst getapt 
moeten worden. Proost. 

29 november 2011
Het is de bedoeling dat het KRM de Messe Breve van Ch. Gounod tijdens de pelgrimsmis zal 
zingen, voor de 1ste keer.

6 december 2011
Vanavond is er veel meer licht in het repetitielokaal dan anders. Dit moet toch zeker te merken zijn 
aan de kwaliteit van ons zingen!

Leden bieden aan…
door Herman Aben

Tijdens de jaarvergadering van het afgelopen jaar werd een nieuw idee geopperd voor het 
genereren van inkomsten voor het KRM: enkele leden zouden bereid zijn om de opbrengsten 
die zij verwerven met het aanbieden van hun diensten aan derden, geheel of gedeeltelijk te 
schenken aan het KRM. Zo kan gedacht worden aan het verzorgen van lezingen of adviezen.

Op dit moment biedt Rob Huver aan om de opbrengsten van zijn lezingen te schenken aan het 
KRM. Het betreft hier een algemene Nederlandstalige voordracht over het leven in en de 
literatuur van de VS en/of Groot Brittannië. Een idee voor een vereniging die een interessante 
spreker zoekt?

Via de website van het KRM proberen we de aangeboden diensten ‘wereldkundig’ te maken. 
Hier ligt ook een taak van alle koorleden zelf: Hoor je in de eigen omgeving dat iemand op zoek 
is naar diensten die via één van onze leden aangeboden kunnen worden, wijs dan de zoeker op 
ons ledeninitiatief. De aangeboden diensten zijn te vinden in onze websiterubriek http://
Roermonds-Mannenkoor.nl/LedenBiedenAan.htm. 

Elk lid dat hieraan zijn medewerking wil verlenen, kan zijn diensten kort omschrijven in een e-
mail en deze naar mij toesturen: webmaster@roermonds-mannenkoor.nl.

Woordzoeker
Oplossing woordzoeker uit Zangzaod 20, nummer 3: 
RECHTS VAN HENNIE ZTTEN BASSEN.

http://Roermonds-Mannenkoor.nl/LedenBiedenAan.htm
http://Roermonds-Mannenkoor.nl/LedenBiedenAan.htm
http://Roermonds-Mannenkoor.nl/LedenBiedenAan.htm
http://Roermonds-Mannenkoor.nl/LedenBiedenAan.htm
mailto:webmaster@roermonds-mannenkoor.nl
mailto:webmaster@roermonds-mannenkoor.nl
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Workshop “Ontdek je nieuwe hobby” nu in boekvorm
H. Ramaekers & N. Loenders, Ontdek je stem --  Handboek voor beginnende koorzangers. (Harmonia, Heerenveen, 2011. ISBN 
979-0-035-20356-9, 68 blz. + cd, prijs € 19,95)

door Leonard Fortuin

Dankzij de “koorklasjes” van Hennie Ramaekers heeft het KRM de afgelopen twee jaar bijna 30 
nieuwe zangers kunnen verwelkomen. Zijn doel een KRM met 100 leden is daarbij een grote stap 
dichterbij gekomen. De methode die hij gebruikte en volgend jaar weer gaat gebruiken, heeft hij 
ontwikkeld samen met zijn Vlaamse collega Nadia Loenders. Beiden hebben dit introductie-
programma jarenlang met succes toegepast. Sinds kort is de methode vastgelegd in een 
handzaam boekwerk, Ontdek je stem, waarin de behandelde stof stap voor stap aan de orde komt. 
En een cd biedt de mogelijkheid zelf te oefenen, met 70 oefeningen waarvan de moeilijkheids-
graad geleidelijk toeneemt. 

De schrijvers richten zich op verschillende doelgroepen. In de eerste plaats schreven zij Ontdek je 
stem “om de vele koren en koororganisaties die België en Nederland rijk zijn de unieke 
gelegenheid te bieden een wervingscampagne voor nieuwe leden te onderbouwen met een 
kennismakingsprogramma van circa 3 maanden.” Hun boek is vooral gericht “op belangstellenden 
zonder enige muzikale vooropleiding en heeft daardoor een drempelverlagend karakter.”  Ontdek 
je stem is ook “zeer geschikt voor muziekscholen en particuliere zangopleidingen”. Enerzijds voor 
zangcursisten in spe, anderzijds als een programma op maat voor zanggezelschappen. Inhoudelijk 
is hun methode geschikt “zowel voor individueel muziekonderwijs als groepsonderwijs”. 

De bijgevoegde cd maakt het mogelijk om de stem zonder 
gebruik van een begeleidend muziekinstrument te oefenen. Alle 
oefeningen worden voorgezongen, waarna de leerling ze  dient 
na te zingen. Voor “koorklasjes” zoals het KRM die heeft leren 
kennen, zal vaak een piano ter begeleiding gebruikt worden. 
Daarom is de pianopartituur als printbare pdf op de cd gezet. 
Ook voor zelfstudie is Ontdek je stem geschikt. Maar de 
schrijvers raden aan tussentijds bij een vocal coach om 
commentaar en aanwijzingen te vragen. 

Algemene muziektheorie en praktijk wisselen elkaar af. Bij de 
praktijkonderdelen gaat het steeds om vier belangrijke zaken: 
houding van de zanger, ademhaling, klankvorming en articulatie. 
Het boek is overzichtelijk en goed gestructureerd opgebouwd. 
Mij lijkt het een nuttig hulpmiddel, voor mensen die pas “hun 
nieuwe hobby ontdekt hebben”, maar evenzeer voor zangers die 
al vijftig jaar lid van een koor zijn en voor alle categorieën 
daartussen. Het enige dat ik mis is een register om snel iets op 
te zoeken. Iets voor een volgende druk?

Belangstellende KRM’ers krijgen korting als ze Ontdek je stem bestellen bij het KRM-
bestuur. Hun exemplaar kost dan € 14,50 (inclusief verzendkosten). 
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DE STEM
door Olaf Schouten (bariton)

Een jubileum is een bijzonder moment om altijd even naar terug te 
kijken. Op 12 november 2011 was dat bijzondere moment er voor 
Lauw te Meij en Hans Willy Bühn van ons KRM. De zangers Lauw 
(tenor) en Hans Willy (bas) werden welverdiend gedecoreerd voor 
respectievelijk 50 en 25 jaar trouw lidmaatschap van het KRM. Een 
schitterende Cecilia-avond met veel entertainment en het moment 
voor elk muziekgezelschap om te vieren dat zij jubilarissen in hun 
midden hebben. De Feestdag van de Heilige Cecilia is 22 
november, vandaar ook standaard deze Ceciliafeesten aan het 
eind van het jaar. Cecilia is de patrones van muzikanten en talrijke 
muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten zijn naar haar 
genoemd.
Wat gaat de tijd dan toch snel als ik terugkijk op die vijftig jaren in 
het geheel. In de tijd dat Lauw lid werd van het Koninklijk 
Roermonds Mannenkoor stookten de mensen nog turf, kolen en 
briketten; werden aardappelen en kolen ingeslagen voor de 
winterperiode, in de ochtend kachels opstoken, bevroren ramen in 

de winter, koken op een fornuis, bellen met bakelieten telefoons, een gootstenen aanrecht, Singer 
handnaaimachines, rekenlinialen, telmachines, koffiemalers, girokaarten, primacheques, bazen en 
chefs, grote TV-kasten met kleine beeldbuizen, NTS-televisie en drie zenders die op een paar 
middagen en enkele avonden uitzendingen verzorgden, kladblokken, telex- en faxapparaten, LTS, 
Ambachtschool, MULO, HBS en Gymnasium, Staatsspoor en Staatsmijnen, Lavet en een echte 
huiskamer, het centrum in huis voor het hele gezin. Toen was alles nog heel gewoon.
En nu is alles heel bijzonder en zijn het 
computers, Gsm’s, iPhones, iPads en 
vele systemen die ons leven beheersen 
en alles voor ons doen, plasma TV-
beeldschermen, keukeneilanden, 
vaatwassers, centrale (vloer)verwarming 
voor dag en nacht, thermopane 
beglazing, managers, CEO’s, CIO’s, 
CAO’s en teamleiders, luxe auto’s en 
ieder zijn eigen (huis)kamer met stereo, 
KTV etc. Vele herinneringen aan die tijd 
van toen. Vele overleden en nieuwe 
KRM-zangers en een onzekere 
toekomst. En nu de crisis dat om denken 
in kansen en oplossingen vraagt. 
Constant veranderen en mee (moeten) 
gaan. Stilstand nu is achterstand op korte 
termijn. Dadelijk zuidelijke en noordelijke euro’s ofwel de Zeuro’s en Neuro’s? Wie zal het zeggen.
Vele jaren de stem laten horen in een koor en ook die stem kan veranderen. Soms verandert een 
stem in het “KRM-leven” zodanig dat je bij een andere partij komt te zitten dan waar je ooit begon, 
althans voor een aantal leden geldt dat. In de tijd dat Lauw, en waarschijnlijk ook nog in de tijd dat 
Hans Willy, lid werden werd in de repetitie gewoon gerookt en een glaasje bier gedronken. De 
asbak stond met het flesje bier en glas onder de stoel van je voorbuurman. Nu is het anders, de 
“smoke’ is verdwenen, maar veel muziek is gebleven net als onze smoking en het insigne. Heel af 
en toe is in de kleding wel iets veranderd maar dan van korte duur. Ooit hadden we een dirigent 
met een grijs pak, zo grijs als de kleuren van de haren van een gemiddeld koorlid op leeftijd. 
Voorlopig ziet het er allemaal nog mooi strak uit en donker gekleurd. Het KRM zingt ook nog 
steeds van bladmuziek en nog niet vanaf een tablet pc of screen of met behulp van autocue met 
een heuse “Live” dirigent. In 2012 zal het KRM, denk ik, voortgaan met dezelfde dirigent en lekker 
werken aan de kwaliteit met mooie werken in een goede gezondheid en met veel plezier. 
Een fijne kerst met een gelukkig nieuw jaar. Tot volgend jaar en we zien ons weer in 2012!
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In memoriam Ad van der Wielen

Ad van der Wielen … hij is niet meer.

Een rustige, fijne, zachtmoedige vriend heeft ons 
verlaten op 82 jarige leeftijd.

Hij viel niet op … maar was er wel op zijn eigen 
rustige wijze …

Ad was bijna 12 jaar zanger bij ons Koninklijk 
Roermonds Mannenkoor waarin hij graag zong en 
als bariton muzikaal zijn steentje bijdroeg.
Ad is door Marcel Peeters bij het KRM  gekomen, 
omdat ze beiden gediend hadden als Indiëgangers. 
Er waren enkele keren per jaar bijeenkomsten 
waar ook over zingen gesproken werd. Vandaar 
dat Ad lid werd van het KRM.

Samen met Jeanne, die hij heeft leren kennen 
nadat hij weduwnaar was geworden, heeft hij 
volop van het leven genoten tot het moment dat 
hij getekend door zijn ziekte, minder goed kon.

Ad had de ziekte leukemie al langer onder zijn leden en zo kwamen er verschillende andere 
complicaties bij. Helaas toch te vroeg, het was niet eerlijk, maar de strijd heeft hij niet 
kunnen winnen.

Graag houden wij Ad in goede herinnering en zeggen …

AD … TOT ZIENS … EN RUST ZACHT.

Namens het KRM,
Wim Mooren, 
bariton
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In memoriam Piet Heijnders

Piet heeft zijn Pasen. Als u het bidprentje van Piet leest, weet u ook waarom.

Op 18 december 1930 werd Piet geboren in Roermond, de stad die zoveel voor hem 
betekende, met Piets grote interesse voor historie en cultuur.

De stad waar hij zo veel van hield, waarvoor hij ook 
zoveel wilde betekenen en waaraan hij wilde bijdragen 
door zijn lidmaatschap van (in willekeurige volgorde 
genoemd) o.a. de Sjtadsvastelaovesvereiniging ‘D’n Uul’, 
het Toonkunstkoor, de stichting ‘Schinderhannes’ en ‘de 
Mesjeus’. En dan zeker last but not least ZIJN Koninklijk 
Roermonds Mannenkoor waarvan hij ruim 58 jaar lang 
een trotse zanger mocht zijn. 

In ieder van deze genoemde verenigingen en clubs was hij 
niet alleen zanger en/of artiest, maar ook op de een of 
andere manier een stille ‘regelaar/organisator’ om de 
‘spirit’ en de traditie erin te houden.

Piet was de laatste jaren hevig met zijn gezondheid aan ’t 
sukkelen … maar zijn levenslust en geestelijke kracht hielden hem toch nog op 
bewonderenswaardige wijze lang op de been, totdat zijn lichaam aangaf: ‘Het is uit … ik ben 
op’. Piet accepteerde dat sein en heeft als gelovig mens ruim op tijd, bij vol bewustzijn, 
afscheid genomen van zijn familie en bekenden.

Piet is op 29 oktober 2011 vredig ingeslapen, maar in onze herinnering blijft hij leven.

Namens het Koninklijk Roermonds Mannenkoor, zeg ik … 

Piet … RUST ZACHT!!

Lauw te Meij
1e tenor
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Van de bestuurstafel
door Louis Hauer, secretaris

∗ Terugkijkend kan geconstateerd worden, dat we tevreden mogen zijn over het 
gezamenlijke concert met het Symfonisch Blaasorkest van Tata Steel IJmuiden in de 
schouwburgzaal van De Oranjerie. Onder leiding van Hennie Ramaekers hebben de 
toehoorders zowel kunnen genieten van mannenkoormuziek als van de vele facetten van 
de blaasmuziek. Door deze uitvoering is er een band ontstaan tussen de beide 
muziekgezelschappen, waardoor een vervolg zeer wel denkbaar is.

∗ De twee najaarsvergaderingen van het KNZV, te weten van de regio en van de provincie, 
liggen achter ons. Nieuws: de methode Ontdek je Stem van Hennie Ramaekers en Nadia 
Loenders is in de vorm van een klein boekwerk met CD door het KNZV en de auteurs 
gepresenteerd. Deze methode is de basis geweest voor die zangers van ons koor die in 
het kader van Ontdek je nieuwe Hobby lid zijn geworden. Elk koor dat aangesloten is bij 
het KNZV, zal 1 exemplaar ter kennismaking ontvangen. We hopen dat deze methode 
voor veel aankomende zangers een aangename springplank mag zijn naar een fijne en 
actieve koorcarrière.

∗ De actie om weer een reiscommissie te activeren is volledig geslaagd. Het bestuur heeft 
kaders aangegeven, waarbinnen deze commissie handelend aan de slag kan. Wordt 
vervolgd!

∗ Het kinderkoor “De Wielewalen” uit Melick zal de basis vormen voor het kinderkoor dat in 
de Carmina Burana zal zingen. De Roermondse kinderen die meedoen zullen met dit 
koor repeteren en meezingen. Deze activiteit zal na de jaarwisseling opgestart worden. 
Naast de slagwerkgroep, die gevormd is uit leden van “Concordia”, is dit de tweede link 
naar Melick.

∗ Graag wil ik U attent maken op de site van het KRM. Een site, die steeds meer vorm 
krijgt en steeds meer informatie aanbiedt, ook over de Carmina Burana. Wist U 
bijvoorbeeld, dat de kaartverkoop van het concert, waarin de Carmina Burana wordt 
gezongen, inmiddels van start is gegaan? Voor de pauze van dit concert kunt U apart 
kennis maken met het KRM, het dameskoor Femail en de counter-tenor Rob Meijers. Na 
de pauze wordt de Carmina Burana gebracht. De toegangsprijs bedraagt €27,- 

Colofon
Redactie: Camil Giebels, Leonard Fortuin en René  Dittrich.
Vormgeving: Studio ForTekst, Roermond.

Alle leden van het KRM ontvangen Zangzaod digitaal, dus op hun 
eigen e-mailadres, dit uit financiële overwegingen. De redactie 
verzoekt u (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 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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