
GÄÖLS MANNENKOOR GMK 
VIERT HET ZILVEREN BESTAAN 
 
Alle goede dingen in drieën. Zelfs bij het Gäöls Mannenkoor GMK. Ook als dat zijn 25 jarig 
bestaan viert. Maar dan wel voorafgegaan met een entree en afgerond met een klinkende 
apotheose. Een jubileum in 5-afleveringen dus. Dat gebeurt dit jaar, want het was op 2 juni 
van dit jaar 25 jaar geleden dat dit koor werd opgericht. En in die kwart eeuw tussen toen en 
nu is het niet meer weg te denken uit zingend en musicerend Geulle. Hoe zou het anders te 
verklaren zijn dat dit koor bij dit feest een ereplaats krijgt in het orgaan van de Heemkunde 
Vereniging Gäöl ‘De Sjakel’. Dan moet je toch van goede huize komen. Dan moet je toch in 
de Geulse gemeenschap geworteld zijn. Wie dat nog niet weet, hij/zij overtuige zich. 
 
Hoogtepunten 
Vraag 50 zangers welke de hoogtepunten geweest zijn in die 25 bestaansjaren en de 
vragensteller krijgt 50 antwoorden. Zonder de vragen te stellen, worden enkele antwoorden 
geselecteerd. We schrijven 2 juni 1992 toen het GMK werd opgericht met als ‘zetel’ wat 
destijds heette de ‘Harmoniezaal ’t Heukske’. Jean en Mieke Lemmens voerden er het 
bewind achter de tap. Oprichters zijn de heren Hein Peters, Jacq Cellissen en Jean Lemmens. 
15 mannen lieten zich inschrijven als lid. In de afgelopen 25 is het aantal leden weleens 
gegroeid tot ruim 50, maar op dit moment telt het koor 35 zangers. Tot dirigent werd bij de 
oprichting benoemd de heer Jo Steijns uit Voerendaal. Hij zou dat blijven tot 2008, in welk 
jaar hij werd opgevolgd door Paul Mestrom, die ook in dit jubileumjaar nog de dirigeerstok 
hanteert. Ook het aantal voorzitters is beperkt gebleven. Na Hein Peters (1992-2007) en 
Peter Bruls (2007-2016) zingt op dit moment Jaap de Lange (2e bas) de hoogste toon. 
 
Behalve dirigent Jo Steijns die in 2012 is overleden en met korpseer werd begraven heeft het 
GMK in de afgelopen 25 jaar 15 zangers-vrienden en 4 levensgezellinnen door de dood 
verloren. Zij worden tijdens de jubileumfeesten node gemist. 
 
En dan de muzikale hoogtepunten. Dat zijn er heel wat in al die jaren. Om de 
Zomerconcerten op en rond het Kerkplein Aan de Maas en de Kerstconcerten in een van de 
parochiekerken Boven of Beneden maar eens in het geheugen terug te roepen. De vele 
concerten die werden georganiseerd en de evenzovele concerten waaraan werd 
deelgenomen. Vorig jaar oktober in Roermond bijvoorbeeld toen dit Geulse mannenkoor 
door de jury werd geprezen als een ”onontdekte parel”. Een leuke opsteker aan de 
vooravond van het zilveren bestaan. 
 
Geschiedenis 
Het GMK heeft in zijn relatief korte bestaan geschiedenis geschreven in ons kleine dorp aan 
de Maas, dat van oudsher bekend staat om de vele succesvolle instrumentale en vocale 
muziekverenigingen. Dat er met hen en het GMK altijd een goede verstandhouding en 
samenwerking – meermalen zelfs letterlijk – heeft bestaan stemt tot grote tevredenheid. 
Geschiedenis ook die zijn uitwerking eerst over vele decennia zal krijgen. Bij gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan namelijk in 2002 heeft het GMK in samenwerking met de Heemkunde 
Vereniging Gäöl in de Piemelenhoek een kunstwerk geplaatst in de vorm van een zitbank, 
ontworpen door Carla Bosma, echtgenote van koorlid Nico van der Stok z.g. Onder deze 
bank is een ‘kelder’ gemaakt waarin diverse artikelen uit onze tijd zijn opgeslagen. Pas een 



eeuw ná oprichting, in 2102 dus, mag deze ‘kelder’ geopend worden. U mag ons eraan 
houden! 
 
Feestmis 
Geheel volgens de traditie zijn de feestelijkheden rond het zilveren bestaan zondag 14 mei 
ingeluid met een feestelijke hoogmis in de Basiliek van Meerssen, een bijzondere 
uitverkiezing in dit walhalla van bekende koren. Het GMK zong er de Missa Brevis van Jacob 
de Haan. Een ensemble van Harmonie Sint Caecilia – uiteraard eveneens uit Geulle! – zorgde 
broederlijk voor een passende begeleiding. Basiliek-organist en meer dan eens begeleider 
van het GMK Rob Waltmans nam de pianopartij voor zijn rekening. Een feestelijk en vaak 
aangrijpend gebeuren, waarvoor pastoor Wim van Meijgaarden de handen van de vele 
kerkgangers enthousiast op elkaar wist te krijgen. 
 
Jubileumreis 
Nog zeer onlangs (van 25 – 28 mei) vierden de GMK-zangers met hun dames een lang 
jubileum weekend met een concertreis naar de Achterhoek. Zij werden daar gastvrij 
ontvangen en begeleid door mede-zangers van dat andere GMK, het Gaanderens Mannen 
Koor. Van de vroege ochtend van Hemelvaart tot de daaropvolgende zondagavond werden 
de feestbloemetjes buiten gezet. Vaak ook muzikaal. De Geulse zangers hebben er kennis 
gemaakt met een streek die even rijk is aan natuurschoon en traditie als ons Maasland. Zij 
hebben er met volle borst en in een gloeiende zon gezongen op de binnenplaats van het 
kasteel van ’s Heerenberg. Even later ook verrasten zij op muzikale wijze de bewoners van 
een verpleegkliniek. Verder hebben zij op een tweetal plaatsen de deelnemers aan een 
wandelvierdaagse op doortocht muzikaal gesterkt. Ook hebben zij een mosterdfabriek in 
levende wijze met woord en daad aan het werk gezien.  Zij hebben een brouwerij bezocht, 
bezichtigd en op zijn gebruikswaarde getest. In Etten hebben zij zaterdagavond de hoogmis 
gezongen en na afloop een broederlijke samenzang met die andere GMK-ers (van 
Gaanderen) georganiseerd in café ‘De Köster’. Tenslotte hebben zij zondag op de terugreis in 
Arnhem het Openlucht Museum bezichtigd. En dat op die leeftijd en in die brandende zon… 
Geen wonder dat zij, eenmaal terug in Geulle, zich het ‘Hepke’ ten afscheid feestelijk lieten 
smaken. 
 
Feestelijke receptie 
En dan het derde en voorlopig laatste deel van het feestdrieluik. De geanimeerde receptie, 
gevolgd door een gezellig samenzijn met orkest ‘Père et Fils’ in de Kollekamp op 
zaterdagavond 3 juni. Burgemeester mevr. Mirjam Clermonts-Aretz van Groot-Meerssen 
(inclusief Geulle en Moorveld) gaf met lovende woorden de aftrap voor een gezellige en 
drukbezochte receptie. Zij gaf het koor het advies eens voor zichzelf te klappen. ”Voor 
anderen hebben jullie dat vaak genoeg gedaan”, refererend aan de muzikale hulde die GMK 
haar had gebracht bij haar installatie als burgemeester. Jean Lemmens verraste zij met het 
lidmaatschap van Oranje Nassau voor zijn vele verdiensten gedurende 25 jaar voor de 
vereniging. Hij was al even ‘verpopzakt’ als even later Winus de Rouw toen die door 
voorzitter Jaap de Lange namens het bestuur werd uitgenodigd het beschermheerschap van 
het GMK op zich te nemen. Vooraf reeds waren 9 mannen-van-het-eerste-uur door het 
Koninklijk Nederlands Zangers Verbond KNZV bij monde van de heer Fer van de Winkel 
onderscheiden met de speld voor 25 jaar trouwe zangersdienst•). Eén lid kreeg de speld 
voor 12,5 jaar dienst.  Na afloop van het officiële gedeelte met tal van lovende toespraken, 



goede wensen en waardevolle geschenken bleven de zangers en hun trouwe aanhang nog 
ettelijke uurtjes bijeen om mooie tijden uit het verleden te gedenken en een hoopvolle 
toekomst te bespreken. 
 
Jubileumconcert 
Wie denkt dat de Geulse zangers het hierbij laten, kent hen nog niet. Op zaterdagavond 24 
juni volgt het (voorlopige) hoogtepunt en wel met een jubileumconcert in het Asta Theater 
in Beek. Daar wordt ter (voorlopige!!) afsluiting van 25 jaar mannenkoorzang in Geulle en 
aan het begin van een volgende succesvolle bestaansperiode een Jubileumconcert verzorgd. 
Behalve door het GMK wordt hieraan medewerking verleend door de sopraan Heidi Pittie, 
de bariton Pascal Pittie, het orkest Salon Rouge en de zanggroep E–Motion uit Elsloo. 
 
En dan….?? 
Ja en dan? De aandachtige en meelevende lezer heeft inmiddels wel begrepen dat die van 
het GMK niet voor één gat te vangen zijn. Of met andere woorden, met een klein feestje 
tevreden zijn. In de vakantieperiode wordt u daarom met rust gelaten, maar tegen het einde 
van dit feestjaar moet u toch nog even in de startblokken plaats nemen.  Op zaterdag 14 
oktober wordt er een ‘Concert voor Senioren’ verzorgd, een zeer gevarieerd programma in 
D’n Huppel in Ulestraten (aanvang 14.30 uur) en later op de dag (16.00 uur) in ‘De Stip’ in 
Meerssen. 
De klap op de vuurpijl vindt plaats met een ‘Najaarsconcert’ op zaterdag 2 december. Plaats 
van handeling: de Sint Martinuskerk in Geulle aan de Maas. Aanvang 19.30 uur. Behalve het 
GMK onder leiding van Paul Mestrom treden dan voor u op Harmonie Sint Caecilia uit Geulle 
o.l.v. Victor Vaessen, kerkkoor Sint Franciscus Moorveld o.l.v. Paul Lemmens en fanfare St. 
Martinus o.l.v. Léon Simons. En dat ook nog eens met vrij entree, wél graag een vrije gave. 
En na afloop een gezellige nazit met koffie en cake. U allen bent hier van harte welkom. 
 

Tekst Winus de Rouw 
Foto’s Henk Halmans 

 
 
•) De zilveren jubilarissen zijn de heren Jean Lemmens, Hein Peters, Lei Stalman, Frans Beelen, Hub de Goey, Henk 
Halmans, Theo Kruijsen, Patrick van Heereveld en Peter Lambooij. Léon Schulpen vierde zijn 12,5 jarig jubileum. 
 

 
 
 
 



 
 
Opluisteren door het GMK van de hoogmis in de basiliek van Meerssen. 
 
 

 
 
De Geulse zangers concerteren op de binnenplaats van het kasteel in ’s Heerenberg. 



 
 
Burgemeester mevr. Mirjam Clermonts-Aretz spreekt als startsein voor een feestelijke 
receptie haar gelukwensen uit bij het 25-jarig bestaansfeest van het Gäöls Mannenkoor en 
speldt Jean Lemmens de versierselen op behorende bij de Orde van Oranje Nassau. 
 



 
Het zilveren GMK ten voeten uit op de trappen van de Oranjerie in Roermond  
 

 
 
Kersvers KO-gedecoreerde Jean Lemmens en de al even kersvers benoemde beschermheer 
Winus de Rouw weten het zeker: zingen bij het GMK brengt plezier in het leven. 


