JUBILEUMJAAR GRUBBENVORSTER MANNENKOOR
Op 9 maart 2013 bestond het Grubbenvorster Mannenkoor precies 25 jaar. Een Jubileumcommissie was al
sinds 2010 bezig om deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij te laten gaan.
Medio 2010 werd Oksana gevraagd om een jubileummis te schrijven en te componeren, het liefst in het Russisch. Tevens begon men aan de voorbereidingen voor een meerdaagse koorreis naar Bad Bentheim (D).
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Rozenperk
Een van de eerste activiteiten was het
vernieuwen van het rozenperk bij het Ursulinenklooster.
Het rozenperk, dat in 2009 was aangelegd
door de stichting Parel aan de Maas, in
het kader van haar 20-jarig jubileum, was
inmiddels overwoekerd door gras. Hay
van de Pasch had de ivoorkleurige rozen
hiervoor speciaal gekweekt. De stichting
Parel aan de Maas is de organisator van
nationale en internationale biljartkampioenschappen.
Als jubileumgeschenk aan de bevolking
werd begin mei 2012 het rozenperkje
door enkele leden van het mannenkoor,
t.w. Hay van de Pasch, Paul Snijders en Jo Strijbosch, onder handen genomen. Koorlid en rozenkweker Hay van de Pasch zorgde voor nieuwe rozenstruikjes met de prachtige ivoorkleurige bloemen. Het rozenperk wordt nog afgewerkt met een
taxushaag.

V.l.n.r.: Jo Strijbosch, Hay v.d.Pasch, Paul Snijders, (GMK)
Servaas Huijs (oud bestuurslid “Parel aan de Maas”),
Riek Hermsen en Ruud Meijers (dorpsraad).

Dezelfde rozen werden tijdens de Pinkstermarkt op
het Pastoor Vullinghsplein verkocht, om zo alvast te
zorgen voor inkomsten voor de jubileumviering.

Oorkonde Wilhelmina Sangers Stichting
Op 22 mei 2012 werd aan het Grubbenvorster
Mannenkoor bovenvermelde oorkonde uitgereikt.
De plechtigheid vond plaats in het theehuis van het
Odapark in Venray.
“Het bestuur van de Stichting Wilhelmina Sangers
Cultuurprijs heeft besloten aan het Grubbenvorster
Mannenkoor, bij gelegenheid van haar 25jarig jubileum een prijs ter waarde van €
2.500,-- (vijfentwintighonderd euro) toe te
kennen voor haar betrokkenheid bij en haar
inspanningen voor de gemeenschap van
Grubbenvorst gedurende deze 25 jaren.”
Wilhelmina Sangers, 1898-1990, was in Venray directrice van de huishoudschool. In
haar werkzame en spaarzame leven heeft ze
een belangrijk kapitaal verzameld. Voor
haar overlijden heeft ze een stichting opgericht met o.a. als doel: het bevorderen van
de cultuur in Limburg, steun geven aan
jeugdwerken en steun geven aan rooms katholieke kerken voor conservatie of restauratie van kunstschatten.
Deze doelen moesten bereikt worden door middel
van het toekennen van prijzen voor geleverde pres-

tatie op het gebied van de doelstelling. In de statuten van de stichting is vastgelegd dat het kapitaal
wordt beheerd door een bestuur dat elk jaar de
prijzen toekent.

Bestuursleden GMK en leden Wilhelmina Sanghers Stichting. V.l.n.r.: Jo Strijbosch, pastoor M. Hooijschuur, dhr.
G. Claessens, Paul Snijders, deken H. Smeets, mevr.
M. Hofman-Ruijters, Chris Lucassen.
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Caeciliafeest
Op 3 november 2012 werd het Jubileum Caeciliafeest gevierd in ’t Haeren. Dit jaar was de organisatie in handen van de bassen. De uitbaters van ’t Haeren hadden de zaal feestelijk aangekleed en gezorgd voor lekkere hapjes tussendoor.
Vanaf 19.30 uur werden de gasten en de leden met
hun partners ontvangen met koffie en speciaal jubileumgebak.

Tot de gasten hoorden de eerste dirigent van het
GMK, dhr. Jos Wilmer met echtgenote en zangpedagoge Dorris van den Meerendonck met vriendin.
Om 20.00 uur werd de avond geopend met een
welkomstwoord door voorzitter Paul Snijders. Tevens stond de voorzitter stil bij het overlijden van
twee zangersvrienden, t.w. Simon Vriend en Felix
Theelen.
Ceremoniemeester Jan Putker leidde het vervolg
van de avond in goede banen. Het feest werd opgeluisterd door het Operettegezelschap Mozaïek Muzikaal uit Venlo, o.l.v. Poul van Rooij met pianobegeleiding van Oksana Baljva. Zij brachten een keur
van liederen uit de operettewereld ten gehore. Tevens trad Poul enkele keren op met zijn prachtige
baritonstem.
In de pauze werden de uitbaters van ’t Haeren in
het zonnetje gezet. Als dank voor de goede zorgen
kregen ze een bloemetje en een presentje overhandigd, gevolgd door een muzikale serenade. Dorris
van den Meerendonck kreeg een bloemetje voor de
prettige en spontane samenwerking. Tevens werden twee koorleden in het zonnetje gezet, vanwege
hun vele verdiensten voor het koor, t.w. Hay van de
Pasch en Wout de Kievit. Beiden kregen een streekpakket met lokale lekkernijen aangeboden en hun
partners een bloemetje. Wout was aanwezig, maar
voor Hay moesten de voorzitter en de ceremoniemeester meer moeite doen om het een en ander te
overhandigen. Beiden begaven zich naar de jagershut in de tuin van Hay. Samen met zijn jagersvrienden vierde Hay daar het St. Hubertusfeest. “Je kunt
niet op twee plaatsen tegelijk zijn …”
Op het einde van de avond zorgden de bassen (Ger
Derikx, Frans Bors, Klaas Kuin en Jo Strijbosch) nog
voor een verrassend optreden.
Zij hadden bij Dorris en Paul “Im tiefen Keller” ingestudeerd en brachten dat op het Caeciliafeest ten
gehore. Ze kregen een welgemeend applaus en veel
complimentjes.
Als afsluiting van de zeer gezellige feestavond
bracht het Mannenkoor twee nummers ten gehore:
Der Hammerschmied en Chor der Schmiedegesellen.
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U zijt welle kome
Kerstconcert op 19 december 2012 in
de kerk van Grubbenvorst, door het
jubilerend Grubbenvorster Mannenkoor, m.m.w. van Dorris van den Meerendonck, sopraan; het Heldens Koper
Ensemble; Oxana Tijssen, harp en Jean
Pierre Steyvers, piano. De muzikale
leiding was in handen van Oksana BosBaljva.

-

Geboren ist uns Emanuel
Maria durch ein Dornwald ging
Pie Jesu
Introduction, cadenza and rondo
Go tell it on the mountain
Polovetskieje tantsy
Susanni / Joy to the World
Cantique de Noël
Maria
King all Glorious

Programma:
- Nu zijt wellekome
- Sonate K 209 in A majeur (harp)
- Monnikenkoor
- La Vergine

Na het concert was er gelegenheid, om
onder het genot van een kop koffie /
thee, nog even na te praten.

Jubileummis zondag 10 maart 2013
Op 9 maart bestond het GMK precies 25 jaar. De
volgende dag, zondag 10 maart, werd om 11.00 uur
de jubileummis in de parochiekerk door het Mannenkoor opgeluisterd. Dirigente Oksana Bos-Baljva
had speciaal voor deze
gelegenheid de Russkaja
Messa gecomponeerd.
Ondanks het gure weer
was de heerlijk verwarmde kerk goed gevuld. Diegenen die vroeg
aanwezig waren, konden
plaats nemen in de
voorste banken die pas
van nieuwe kussens waren voorzien.
In zijn toespraak feliciteerde de pastoor het jubilerend koor. Hij prees Oksana voor de geweldige mis
en voor het feit dat zij, als vrouw, zo’n groep mannen zo goed in het gareel kon houden.
Na afloop was er nog een gezellige brunch in “In de

Witte Dame“ waar de koorleden met hun partners
nog heerlijk konden nagenieten. Jammer dat een
tweetal leden door ziekte niet aanwezig konden
zijn.
Rus s kaj a M e s s a

Deze mis werd in opdracht van het Grubbenvorster
Mannenkoor door Oksana gecomponeerd. Het Russisch was niet direct de moedertaal van het Mannenkoor, daarom had Oksana het Russisch ook fonetisch opgeschreven en daarbij nog uitleg gegeven
over de uitspraak.
Fonetische uitleg:
Gho = zoals in het Engels: go
Gri = zoals in het Nederlands: griesmeel
Y
= ronde, open mond, met iets teruggetrokken
tong. Basisklank is “ie”
Sh
= zoals in het Engels: ship
Goe = zoals in het Engels: good
Ch
= zoals in het Nederlands: goed
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Als voorbeeld volgt hier het refrein van “De twaalf rovers” (Zwölf Räuber) in het Russisch, fonetische uitleg en
de Nederlandse vertaling.
D e twaalf r o ve r s ( f one tis c h) :

Ghos-poa-doe bo-goe poa-mo-lim-sia!
Drev-niu joe biil waz-wes-tiem.
Tak vSa-laf-lach nam ras-ka-zii-wal,
ie-nouk tsjes-noj Pia-ti-rim.

D e twaalf r o ve r s :

Tot de Heer God willen wij bidden
en u de sage vertellen
zoals de kroniekschrijver in het klooster Solowki
die ons zelf vertelt, Pitirim.

Opluisteren Paasmis
Traditiegetrouw werd in het klooster La Providence
de mis op Tweede Paasdag (1 april) door het Grubbenvorster Mannenkoor opgeluisterd. Pastoor Peters verzorgde de H. Mis. In dit jubileumjaar werd
door het GMK de Russkaja Messa ten gehore gebracht, die Oksana speciaal voor het jubilerende
koor gecomponeerd had.
Openingszang: Dostojno est
Ghospodi, poamiloei
Slava
Tussenzang: Tebe poaiom
Offerande:
12 Rasboinikow
Swjaat
Otsje nasj (Onze Vader)
Aghnéts Bozjy
Communie:
Cheroevimskaja
Slot:
Boedy imja hospodne

De bewoners, zusters en gasten van het klooster
waren vol lof over de Russische mis, die zo prachtig
door het GMK ten gehore was gebracht. Het koor
stond o.l.v. Oksana Baljva en werd op het orgel begeleid door Geert Verhallen.
Na de mis werden buiten bij het aspergemonument
foto’s gemaakt van het jubilerend koor: groepsfoto’s, foto’s per stemgroep en natuurlijk ook van de
dirigent Oksana Bos-Baljva en pianist Geert Verhallen. Helaas waren drie koorleden verhinderd, zij
werden later nog op de gevoelige plaat vastgelegd.
Het was buiten erg fris. Iedereen was blij toen ze in
het klooster konden genieten van een warme kop
koffie of thee. Tijdens de koffie werden alle mannen
nogmaals, maar dan persoonlijk gefotografeerd
voor dit jubileumboek.

Pianist Geert Verhallen en dirigente Oksana Bos-Baljva
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Kinder vân Kaldenbrook
Grubbenvorster Revue, 19-20-21 april 2013

Op haar verzoek aan het Mannenkoor om aan de
revue mee te werken, kreeg zij een positieve reactie. Met een twintigtal mannen oefende zij verschillende (lange) avonden om de zaak pico bello voor
elkaar te krijgen. Enkele enthousiastelingen oefenden zelfs thuis ook nog!

Kasteel Kaldenbroek
Kaldenbroek 1560. Heer Adolf, kasteelheer van Kaldenbroek trouwt met zijn geliefde Elisabeth. Hij
hoopt vurig dat Elisabeth hem een zoon zal schenken, want alleen een zoon kan erfopvolger zijn. Wat
zal er gebeuren als hij geen zoon zal krijgen? Zal
Kaldenbroek dan in handen vallen van de Lottummers die op zijn landgoed azen of broedt zijn broer
Gerrit snode plannen?
Kinder vân Kaldenbroek is een verhaal over echte
en valse liefde, groot doen en groot zijn, en de strijd
om een prachtig stukje Grubbenvorst. In de tijd van
adel en lijfeigenen, monniken en meiden en vechtlustige Spanjaarden op Kaldenbroek. Het verhaal
speelde zich af tegen de achtergrond van het sfeervolle verlichte kasteel Kaldenbroek. Ruim honderd
spelers en figuranten brachten het verhaal voor het
voetlicht, waaronder een twintigtal leden van het
Grubbenvorster Mannenkoor die voornamelijk de
rollen van het Spaans Regiment en de monniken
voor hun rekening namen.
Het Mannenkoor en de revue
“Kinder vân Kaldenbrook”, door Wout de Kievit.
Men vraagt zich af “Wat doet het Mannenkoor bij
deze revue?” Zoiets ontstaat als volgt:
De regisseuse van de revue bezoekt het Kerstconcert van het GMK. Zij vindt het prachtig! Het blijft in
haar hoofd hangen en wacht op verdere uitwerking.
In gedachten ziet zij deze stoet mannen, gekleed in
monnikspij met capuchon (i.p.v. in smoking) langzaam, zingend door het middenpad van de kerk
naar voren komen. Deze stoet in de revue inpassen,
is maar een kleinigheid.

De regisseuse bezocht meerdere optredens van het
koor. Bij het horen van hun Russisch soldatenlied,
ontstond een nieuw idee: de mannen konden ook
ingezet worden als soldaten. Weliswaar niet van het
Russische leger, maar van het Spaanse. Uit het
monnikenkoor werden tien soldaten gerekruteerd.
Zij leerden met wapens omgaan, kregen strakke
exercitie en leerden zich zingend met hun commandant te presenteren aan het publiek. De mannen
waren niet voor een kleintje vervaard en hen was
niets teveel.
Chapeau voor deze vrome, respectievelijk dappere
mannen! Al met al een geslaagd gebeuren, waaraan
de mannen met veel plezier hebben meegewerkt.
De revue was drie dagen lang een daverend succes!

Gaef ‘m vrede
(Lied gezongen door de monniken bij het overlijden
van Heer Adolf)
Weggenaome oét dit laeve,
Aan d’n hemel t’ruggegaeve,
Vreej van zorg en aardse plaoge,
Noëit miër onder leid gebaoge,
Hes zoëvuël en hard gestreeje,
Nou in vrede weggegleeje,
Nou vurgood dien auge dicht zien,
Zal rôndum dich alles licht zien.

Solo, Elisabeth, Vrouwe van Kaldenbroek:
Gaef ‘m vrede, gaef ‘m vrede,
Gaef ‘m vrede, gaef ‘m röst.

Monnikenkoor:
Weggenaome oét dit laeve,
Aan d’n hemel t’ruggegaeve,
Vreej van zörg en aardse plaoge,
Gaef ‘m vrede, gaef ‘m röst.
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Held vur geld
Solo, Nico, legercommandant:
Vur wae ik ok vecht, mak vur mich gen verschil,
Âs zeej mich maar gaeve wât ik hebbe wil!
Elken hiër, elke keuning dât is miene vrind,
Âs ik in miene buidel maar zat munte vind.
Spaans leger:
Hae is ennen held, held vur geld!
Weej staon in ’t veld, vur zien geld!
Dór hônger gekweld, lieje weej keld,
Maar dât is neet wât vur ‘m telt
Hae telt leever geld, is held vur ’t geld.

Nico, legercommandant
Spaans leger

Monnikken

- 53 -

Jubileumreis Bad Bentheim
26-27-28 april 2013

Panorama Bad Bentheim

Vertrek uit Grubbenvorst

Aankomst Bad Bentheim
Op vrijdag 26 april begon voor het Grubbenvorster
Mannenkoor het hoogtepunt van hun jubileumjaar:
32 leden met hun partners, dirigente Oksana BosBaljva en pianist Geert Verhallen vertrokken om
10.30 uur voor een weekend naar Bad Bentheim.
De bus werd bestuurd door een bevriend chauffeur.

Ondanks het miezerige weer voelden de koorleden
zich op een tropisch eiland: de airco werkte niet optimaal! De chauffeur had een voor hem onbekende
bus als vervoermiddel. Na een grondige bestudering
van de “gebruiksaanwijzing” tijdens een stop, kon
het euvel snel verholpen worden en verliep de reis
verder voorspoedig. Enigszins verlaat arriveerde het
gezelschap rond twee uur bij Hotel Grossfeld in Bad
Bentheim. Nadat de kamers waren verdeeld, was de
middag ter vrije besteding. De stad werd verkend
en winkelen bleek ook een fijne vrije tijdsbesteding.
Tijdens het diner werden de aankopen besproken:
de een had een trui gekocht, de ander een nieuwe
jack. Slechts een enkeling had het over de stortbuien die af en toe naar beneden kwamen.
Na het diner kon men deelnemen aan een avondwandeling. Deze rondleiding “Knapp am Schloss
vorbei” was o.l.v. jonker Peter, die voor deze gelegenheid in middeleeuwse kleding gestoken was. Hij
vertelde uitgebreid over de geschiedenis van het
kasteel. Het een en ander werd afgewisseld door
middeleeuwse spelletjes, zoals boogschieten.
Wout de Kievit vertelt hoe het een en ander verliep:
“Wandeling door de geschiedenis”
Op de avond van de eerste dag stond een wandeling door het stadspark op het programma. De
wandeling stond onder leiding van een goed geïnformeerde gids, die ons rond 20.00 uur aan het hotel afhaalde. Hij was gekleed in middeleeuws tenue
en vergezeld van een eveneens origineel geklede
heraut. Hij heette ons welkom en bereidde ons voor
op de wandeling. We waren met ca. dertig personen, twintig van ons gezelschap en tien andere belangstellenden.
Onze gids zocht een assistent, waarvan verwacht
werd dat hij, na een trompetsignaal van de heraut,
“Silenzio” zou roepen: het teken voor de wandelaars om de mond te houden en te luisteren naar
wat de gids te vertellen had. Als ongelukkig slachtoffer koos hij mij uit! Toevallig stond ik met mijn
snufferd vooraan. Mijn protest, “Ik heb geen stem”,
werd niet geaccepteerd en ik werd voorzien van
een middeleeuwse baret als teken van mijn functie
en waardigheid.
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Om de zaak niet te verstoren onderging ik dapper
deze installatie. Daarna werd een monnik gezocht.
Jeu Pouwels, die bij mij in de buurt stond, werd het
haasje. Hij kreeg een monnikspij met capuchon om
zijn schouders gedrapeerd. Met een ongelukkig gezicht aanvaardde hij deze functie. Zijn taak was om
de opdrachten door de deelnemers te laten uitvoeren. Hij werd tevens tot mijn spreekorgaan benoemd.
Daarnaast werd uit het publiek nog een jonkvrouw
gekozen. Deze aardige meid moest de trappen naar
de burcht beklimmen, waarna zij met de heraut als
begeleider waardig van boven naar beneden naar
de groep terugschreed.

Hoornblazer en Jonkheer Peter

Tijdens de wandeling gaf de gids tekst en uitleg over
het park en Bad Bentheim. Het park werd juist omgetoverd tot een strijdperk voor de ridderspelen die
de volgende week zouden plaatsvinden. In eerste
instantie zouden wij die ridderspelen hebben kunnen meemaken. Maar door een misverstand was
door Bad Bentheim aan ons een verkeerde datum
doorgegeven. Jammer, maar het alternatief was ook
erg gezellig! De wandeling werd onderweg onderbroken door diverse spelletjes die te maken hadden
met de ridderspelen. Deze waren erg amusant en
werkten op onze lachspieren. Iedereen die “uitverkoren” werd, deed sportief mee, ook al was hij / zij
er in zijn / haar hart niet altijd mee eens. Het was
ongelofelijk welke kinderlijke, creatieve spelletjes
men verzonnen had.
Langzaamaan werd het kouder. Niemand was er
rouwig om toen de wandeling het einde naderde.
Zeker niet met tegenzin ging het gezelschap naar de
hotelbar om zich op te warmen. Onder het genot
van een drankje kon men nog enkele uurtjes nagenieten.”

Assistenten van de Jonkheer

Spelletjes

Diner in het hotel
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Zaterdag 27 april was iedereen al vroeg uit de veren, er wachtte een druk programma. Tijdens het
ontbijt kreeg Wout de Kievit, vanwege zijn verjaardag een muzikale hulde.

Om tien uur werd het gezelschap bij Schloss Bentheim verwacht voor een rondleiding door het middeleeuwse kasteel. De gids vertelde enthousiast
over de verwantschap tussen de graven van Bentheim en het Nederlandse koningshuis.
De huidige erfprins Carl Ferdinant von Bentheim zu
Steinfurt (* 1977), in 2007 getrouwd met Elna Margret Rinn, werd in 1989 als erfprins geadopteerd
door Vorst Christiaan en Vorstin Silvia von Bentheim
zu Steinfurt, die zelf geen biologische kinderen hadden. Carl Ferdinants vader was een broer van Vorst
Christiaan. De Bentheims zijn verwant aan de Oranjes omdat Christiaans opa “Vorst Alexis” (18451919) getrouwd was met Pauline van Waldeck Pyrmont, een zus van koningin Emma. Christiaans vader was dus een volle neef van koningin Wilhelmina
en Vorst Christiaan een achterneef van Koningin Juliana. Emma en Wilhelmina zouden vaak Schloss
Bentheim met een bezoek vereerd hebben. Wilhelmina zou er zelfs voor gezorgd hebben dat Bad Bentheim een station kreeg, zodat ze het laatste stuk
van de reis niet meer per postkoets af hoefde te leggen.
Het kasteel stamt uit de 11e eeuw. In 1833 werd de
woonvleugel van het kasteel tot een eigentijdse
adellijke woning verbouwd. De Kronenburg in zijn
huidige vorm met representatieve zalen ontstond in
de periode 1883-1914. In 1993 werd de Kronenburg
voor het publiek opengesteld. Onder leiding van de
gids werden de Ridderzaal, de eetzaal, de Ernst August salon, de bibliotheek en een slaapkamer in
neo-rococostijl bezocht. Deze slaapkamer was gereserveerd voor hoog bezoek, o.a. voor koningin Emma die tot haar dood in 1934 ’s zomers vaak naar
Bad Bentheim kwam.

Slaapkamer in neo-rococostijl
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Na de rondleiding was iedereen vrij om de tijd in te
vullen als men maar op tijd in de St. Katharinakirche
van het kasteel was, waar het GMK om 15.45 uur
een concert zou verzorgen. Tijdens het concert was
het muisstil, alleen bij de Fliegermarsch klapte
iedereen spontaan mee.
Na het diner kon men deelnemen aan een romantische avondwandeling door Bad Bentheim o.l.v. een
Nachtwaker in traditionele kledij. Het beroep van
nachtwaker stamt uit de middeleeuwen: Als een
soort politieagent zorgde hij er voor dat de burgers
van de stad rustig konden slapen. De nachtwaker
controleerde of iedereen de deuren goed gesloten
had en of de stadspoorten vergrendeld waren en bij
brand sloeg hij alarm. Tevens lette hij goed op of
dieven of ander gespuis tijdens de nachtelijke uren
niet zouden proberen hun slag te slaan.
Het beroep van nachtwaker is in Bad Bentheim in
ere hersteld als toeristische curiositeit. De Bentheimer nachtwaker weet alles: hij is ingewijd in de
geheimen van de stad en haar geschiedenis, hij kent
alle straatjes en steegjes, weet alle nieuwtjes en bijzonderheden en weet alles op een smeuïge manier
te brengen. Als zijn roep: “Hört ihr Leut’ und lasst
euch sagen, die Uhr hat längst schon neun geschlagen” door de straten van Bad Bentheim klinkt, dan
weet iedereen hoe laat het is en sluiten velen zich
bij hem aan om samen de stad Bad Bentheim te
verkennen.

Bad Bentheimer nachtwaker
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Op zondag 28 april was iedereen nog vroeger uit de
veren. De koffers werden gepakt en na het ontbijt
werden de koffers in de bus geladen. Om 09.30 uur
zou het GMK de mis opluisteren in de kapel van het
klooster van de paters Franciscanen te Bardel. Deze
kapel was in de tachtiger jaren vergroot tot parochiekerk. De fraaie kerk met een schitterend altaar
en preekstoel van brons en een kruisweg van keramiek, had een mooie akoestiek. Ondanks de scepsis
van Vader Abt aan het begin van de dienst, was hij
laaiend enthousiast aan het einde. De Russische Mis
van Oksana Bos-Baljva had hem bijzonder goed bevallen alsook de andere Russische werken.
Vervolgens stond een bezoek aan de dierentuin te
Nordhorn op het programma. Een heerlijk lentezonnetje zorgde er voor dat er volop genoten kon
worden van de mooi aangelegde tuin met vrijlopende dieren. De verschillende ooievaarsparen, die
druk bezig waren met het bouwen van hun nest,
zorgden voor een bijzonder schouwspel.
Rond 14.30 uur vertrok het gezelschap weer richting Grubbenvorst. Aan een geweldig weekend
kwam een einde. Na een uitstekend verzorgd gezamenlijk diner in de Vonkel, werd het tijd om huiswaarts te keren. Een reis met alleen maar hoogtepunten was nog slechts een fantastische herinnering!

Diner in de Vonkel

Terugblik door enkele dames
De echtgenotes van de nieuwe leden Gé Aerts, Jos
Wilmer en Peter Roeven, klommen samen in de pen
om verslag te doen van de Jubileumreis naar Bad
Bentheim:
Op vrijdagmorgen 26 april stond de bus om 10.30 u
klaar om te vertrekken. Het ene moment dachten
we dat we in een sauna beland waren en het andere moment verlangden we naar onze winterjassen.
Na aankomst in het hotel kon iedereen zijn eigen
gang gaan. Ondanks de regen was het erg gezellig.
Er werd heel wat gelachen en we voelden ons
meteen opgenomen in de groep. Na een heerlijk diner hadden we een “leuke” avondwandeling. Gezellig, maar heel erg koud!!! Bij de spelletjes mocht Jeu
weer monnik zijn. Na de wandeling hebben we met
z’n allen nog wat gedronken.
Op zaterdagmorgen brachten we een bezoek aan
de burcht. Twee gidsen verzorgden een zeer deskundige rondleiding. We mochten zelfs bij familie
van onze nieuwe koning binnenkijken.
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’s Middags gaven onze mannen een mooi en vlot
concert met allerhande gezellige liedjes. We konden
weer trots zijn op ons G.M.K. ’s Avonds stond er een
avondwandeling gepland onder leiding van de
stadswacht. Sommigen bleven liever lekker warm in
het hotel met een wijntje of een biertje.
De volgende ochtend waren we heel vroeg uit de
veren om op tijd de Russische mis te zingen. De kerk
in Bardel was prachtig en er was veel publiek. Het
enige minpuntje was het ontbreken van een lekker
kopje koffie. Daarna vertrok de bus richting Nordhorn voor een bezoekje aan de dierentuin. We hebben genoten van de dieren en het lekkere weer. Als

toetje hadden we nog een heerlijk etentje bij de
Vonkel .
We vonden het een geweldig weekend en we voelden ons meteen opgenomen door alle leden van
het G.M.K. Ons viel de onderlinge betrokkenheid en
saamhorigheid van de koorleden op. Dit hebben wij
als zeer positief ervaren. Het enige wat we echt
hebben gemist, is de zang in de bus en het tussendoor zingen uit het beroemde kleine blauwe boekje.
Maar dat mocht de pret niet drukken.
Bedankt dat wij met jullie mee mochten op de jubileumreis !!!
Toos, Ria en Koos

Reacties van leden en partners

Dag 1 Regen!
Dag 2 Wat een prachtige kapel om in
te zingen (en fantastisch gezongen!
Dag 3 Gemoedelijk
Gezellig
Gewoon Goed!!!

Goed georganiseerd
weekend!
Chapeau heren.
De sfeer heb ik als zeer ontspannen en open ervaren. Leuk
om elkaar beter te leren kennen. Leuk programma met toch
ruimte voor eigen zaken.

Het was erg gezellig en leuk.

Dank! Dank!

Een fijn programma waarmee iedereen wel iets kon.

Zeer goed weekend, ook voor de
saamhorigheid. Vooral voor de
nieuwe leden is de kennismaking
met de andere leden en de partners
zeer belangrijk.

Bij het organiseren kun je het niet
iedereen naar de zin maken, maar
naar mijn mening heeft iedereen het
goed naar de zin gehad.

Advies: een keer per jaar iets organiseren om de goede samenwerking
(en kennismaking) te bevorderen!

Geweldig weekend, met een goed
hotel, goed eten en in Grubbenvorst
was de afsluiting top!
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●

●

●

Met regen en lage temperatuur vertokken, maar … met een zonnetje en
een heerlijke temperatuur teruggekomen. De Nachtwacht heeft een
enorme indruk achter gelaten. Vooral het verhaal van de overleden Herr
die werd gevonden “bei Frau Reiter,
drei Graben weiter”.

Bad Bentheim was echt
een ontdekking!
Het samenwerken met
Oksana was zoals altijd
erg plezierig!
●

●

●

We hebben het erg leuk gevonden. Het was een complete familie. Iedereen was
even aardig en had een leuk
verhaal. Het zingen was zeer
succesvol. Hartelijk dank!
Zo’n weekend is voor herhaling vatbaar.

Een geweldig weekend; goed
voor de saamhorigheid. Dank
aan diegenen die dit weekend
met zijn goede afwisseling van
concerten en activiteiten hebben georganiseerd.
We hebben ons zelf in de concerten overtroffen!


Een heel leuke
ervaring zoals
de mannen
met elkaar
omgaan,
waardoor dit
weekend een
groot succes is
geworden!

Typerend voor het
koor dat, ondanks
de intense kou die
we hebben geleden,
het toch een fantastisch weekend was.



Dank aan de
organisatie!

Wat een geweldig jubileum-weekend.
Perfecte organisatie met een gevarieerd en uitdagend inspirerend programma, met de broodnodige
variatie.
Dank aan de organisatie!
Goed voor de onderlinge band, die op deze manier

Wat bijzonder om als echtgenote van
een koorlid niet alleen maar toeschouwster te zijn, maar nu ook eens
de sfeer van het koor op een andere
manier te mogen proeven.
Heel leuk en er is geweldig gezongen!

zeker verstevigd is, waarbij ook de partners perfect
aan hun trekken zijn gekomen. Het koor heeft zijn
specialiteiten weer ten beste kunnen geven.
Dus zeker voor herhaling vatbaar!
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Picknick op het plein

In de tweede helft van 2012 werd het
GMK benaderd door de voorzitster van
Smartlappenkoor Huûr ôs, met de vraag
of ze muzikaal zouden willen meewerken
aan een picknickconcert in het centrum van Grubbenvorst. Na ruggespraak met de koorleden werd
de medewerking toegezegd.
Op zondag 2 juni was het Pastoor Vullinghsplein als
picknickplaats ingericht. De bezoekers konden van
te voren een lunch in een knapzak reserveren.
Onder een stralende zon werd om 12.00 uur het
picknickconcert door de voorzitster Huûr ôs geopend. Het Mannenkoor en Huûr ôs startten met een
gezamenlijk optreden. Ze brachten o.a. “Grubbevorst mien dorp” ten gehore. Daarna werden de bestelde knapzakken verstrekt en was er koffie / thee
verkrijgbaar. Er waren meer dan 100 knapzakken
besteld, het was dus een gezellige drukte.
Op stoeltjes of op een plaid op het gras werd volop
van de picknick genoten. De knapzak bestond uit

een blauw/grijze theedoek aan een
stok, met als inhoud: 2 broodjes belegd
met ham of kaas, een hard gekookt ei,
een kippenboutje, een appel en een
lootje voor een loterij. Er waren 17 prijzen te winnen, gesponsord door de plaatselijke middenstand.
De theedoek kregen de deelnemers ook nog mee
naar huis en dat alles voor vijf euro per persoon.
Prima georganiseerd dus!
Tussen 12.15-15.00 uur trad het Mannenkoor en
Huûr ôs afwisselend op. Ondertussen kon de inhoud
van de knapzak soldaat gemaakt worden. Rond
14.00 uur werd de uitslag van de loterij bekendgemaakt.
De kinderen werden ook niet vergeten, zij konden
meedoen aan leuke spelletjes.
Met het gezamenlijk zingen van het Grubbenvorster
volkslied, werd om 15.00 u het picknickconcert afgesloten.

Afsluiting Jubileumjaar
Op zondag 23 juni was de jaarlijkse afsluiting van
het culturele seizoen van het GMK en tevens de afsluiting van een geweldig jubileumjaar met veel
hoogtepunten. De groep Welzijn en ontspanning Jos Bartelds, Klaas Kuin en Wil Willems – hadden er
iets moois van gemaakt.
Het gezelschap vertrok per fiets of auto naar Venlo.
Vanwege het jubileumjaar waren ook de partners
van de partij. Om 14.00 uur werden zij bij het Limburgs Museum welkom geheten door twee stadsgidsen.
Na een korte inleiding over de historie van Venlo,
maakte het gezelschap onder leiding van de gidsen
een wandeling door de binnenstad van Venlo.

Natuurlijk waren de mannen al vaker in de stad geweest, maar meestal hadden ze dan geen oog of tijd
voor historische plekjes en / of gebouwen. Het werd
een heel bijzondere ervaring om stil te staan bij gebouwen, waar ze normaal vlug aan voorbij liepen,
om nu details te horen over de historie van het bewuste pand. Hier volgt een kleine impressie:
De Flo d d er g a ts (oorspronkelijk het Keizerstraatje)
omdat Napoleon hier met zijn paard en gevolg
doorgekomen zou zijn, is een van de weinig oorspronkelijke oude delen van de stad Venlo. Het
hekwerk langs de zijkant van de Dominicanenkerk
(nu Domani) was het waard om goed bekeken te
worden.
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Schinkenmenke met Romerhuis
Het bronzen beeld van het S c h in kem en ke staat
sinds 1953 met fontein op de Schinkemarkt ter vervanging van het uit 1617 daterende stenen beeld,
dat tegenwoordig in het Limburgs Museum staat.
Aan de westzijde van de Schinkemert staat het
prachtige Ro m er h u is uit de 15e eeuw.
Via de Jodenstraat en Houtstraat komt het gezelschap bij H u is O tten h e y m , Vleesstraat 7-9. De
voorgevel stamt uit de 16e eeuw, maar het pand zelf
werd gebouwd rond 1445. Het is daarmee één van
de oudste gebouwen van Venlo. Net zo bijzonder is
de achtergevel van het gebouw. Aan weerszijden
van het rookkanaal, ter hoogte van de zoldervensters zijn vogelgaten aangebracht. Deze gaten zijn
nog origineel uit de bouwperiode. In deze gaten
werden kruiken geplaatst waarin vogels konden
nestelen. Dit waren broedholtes voor spreeuwen,
die in tijden van vleesschaarste als aanvulling van
de maaltijd konden dienen.
Bij de G r o te o f S in t -M a r tin u sker k in de Grote
Kerkstraat wordt een korte uitleg gegeven over de
bouwgeschiedenis en de verwoestingen die tijdens
de Tweede Wereldoorlog zijn aangericht.

Huis Ottenheym voorgevel en achtergevel
Tegenover de kerk staat het Ald Weish o ês met
zijn karakteristieke dubbele gevel. Dit uit 1611 daterend Oude Weeshuis staat op de Rijksmonumentenlijst. (foto linksonder).
De tijd vliegt voorbij.
In versneld tempo
gaat het richting Parade waar op de gevel
van P a r a d e 28 de diverse hoogwaterstanden staan vermeld
vanaf de 17e eeuw.
De gidsen worden bedankt voor hun prettige manier van vertellen, niet alleen over
de geschiedenis van Venlo en de gebouwen, maar
ook over de stadsfiguren.

Na de stadswandeling was het tijd voor een kopje
koffie in het Limburgs Museum en daarna weer
richting Grubbenvorst.
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De jubilarissen
v.l.n.r.:
Jos Bartelds
Guus Briels
Wim Haket
Pierre Hanegraaf
Hay v. d. Pasch
Frans Spekking

Om zes uur werden de mannen met hun partners in
de tuin van voorzitter Paul Snijders verwacht voor
een borrel en een hapje. Na het welkomstwoord
had de voorzitter in dit jubileumjaar nog een laatste
officiële handeling te verrichten. Zes koorleden zijn
al vanaf het begin lid van het GMK en zij hebben er
mede aan bijgedragen dat het koor het zilveren jubileum kon vieren. De zes jubilarissen – Jos Bartelds, Guus Briels, Wim Haket, Pierre Hanegraaf,
Hay van de Pasch en Frans Spekking – ontvingen het
gouden speldje met opschrift GMK. Hun partners
werden ook niet vergeten, zij ontvingen een mooi
boeket bloemen.
De organisatoren hadden i.p.v. de gebruikelijke
barbecue een rijdende friteskraam laten komen.

Heel erg apart en zeer verrassend! De vers gebakken friet en snacks vonden al snel hun weg naar de
hongerige magen en iedereen zat stilletjes te genieten. Traditioneel werd er een serenade gebracht
aan de partners van het GMK. Maar liefst twee dirigenten, eerst Jos Wilmer en daarna Poul van Rooij
namen na elkaar voor het koor plaats en zorgden er
voor dat de gezamenlijke zang een lust voor het oor
was. Onder het genot van een drankje werden
herinneringen opgehaald aan de hoogtepunten van
een fantastisch jubileumjaar. Het bleef nog lang onrustig in de Fazantenlaan.
De koorleden konden aan een welverdiende vakantie beginnen en terugkijken op een fijn, gezellig,
amicaal en muzikaal jubileumjaar.

Tot slot
Op het ogenblik ondervinden culturele verenigingen zoals mannenkoren veel concurrentie door een groot
aanbod van concerten en evenementen. Als het Grubbenvorster Mannenkoor zich blijft presenteren zoals in
het jubileumjaar, dan kan zij de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien.
De schrijfster van dit jubileumboek wenst hen veel succes!
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SPONSOREN BIJ HET 25-JARIG JUBILEUM

COLOFON
Opdrachtgever:
Auteur / lay out:
Ontwerp omslag:
Geraadpleegde bronnen:
Adviezen / bijdragen:

Grubbenvorster Mannenkoor
Nel Verstegen-Maessen, Sevenum
Nel Verstegen-Maessen
Archief Mannenkoor / Nieuwsbrieven / Mededelingen
Jo Strijbosch, Paul Snijders, Jos Wilmer, Peter Swinkels, Wout de Kievit,
Geertjan Zinken, Piet Sommers en enkele dames.
Foto’s:
Archief Grubbenvorster Mannenkoor / privé foto’s van (oud)leden
Druk:
???
Oplage:
200 stuks
Uitgegeven bij het 25-jarig jubileum van het Grubbenvorster Mannenkoor, 30 oktober 2013.
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