In het dal ontmoet je “je echte vrienden”.
Beste vrienden,
Tot oktober 2006 had ons St. Remigiuskoor een groep fijne sympathisanten: “De
Club van Vijftig”. Zij maakten vele extra’s
mogelijk rond het gouden jubileum. In het
bijzonder op financieel vlak hebben zij veel
voor ons betekend. Toen het jubileum voorbij was, hield deze club op te bestaan. Het
bestuur vond het jammer om deze groep
belangstellenden verloren te laten gaan.
Men koos van bestuurszijde voor de nieuwe
naam: “Vrienden van Remigius” (in het verleden bekend van de straatkermis). Probleem was echter, dat door de onderbezetting in het bestuur en het uitvallen van activiteiten de wisselwerking tussen de Vrienden en het koor maar mager was. Toen we
als Remigiuskoor echt in het dal zaten
(uitgeblust van een drukke jubileumagenda
en een weinig inspirerend muzikaal beleid),
kwam de kentering. Zoals onze beschermheer opmerkte tijdens de jaarvergadering in
2008: “ In het dal ontmoet je echte vrienden.” We kregen een nieuwe muzikale leiding, de leden bloeiden op en kregen er
weer zin in. Heel belangrijk was het gevoel,
dat onze dames plotseling als een blok
achter de mannen stonden. Het is na onze
uitvoeringen weer gezellig, we kunnen
vrienden weer wat bieden. Wij zijn dan ook
zeer verheugd, dat onze zoektocht naar
gedreven vrienden ook een daadkrachtig
bestuur van de “Vrienden van Remigius”
heeft opgeleverd. Stoute plannen hebben
deze mannen, om u als vrienden en ons als
koor te verrassen. Fijn dat u erbij bent, wij
zijn blij dat jullie er zijn.

Mede dank zij de Vrienden, wordt zingen tot
genieten voor zangers en publiek.
Met zangersgroeten,Jo Bertholet
Voorzitter Mannenkoor Sint Remigius
Programma 2e kwartaal 2009
12 april Paaszondag, 20.00 uur: concert
mannenkoor St.Remigius samen met het
mannenkoor Herbesthal Baum en de Harmonie uit Kettenis in de Festhalle te Kettenis (België). 13 april Paasmaandag,11.00
uur: opluisteren H. Mis in de Remigius kerk
te Klimmen b.g.v. het 50-jarig priesterfeest
van pater Jan Bos. 19 april, 10.00 uur:
Dienst in de Kloosterkerk te Valkenburg
b.g.v. de heringebruikname van de Kloosterkerk. 1 juni Pinkstermaandag, 11.00 uur:
opluisteren H. Mis in de parochiekerk te
Klimmen. 6 juni, 19.30 uur : Concert samen
met Vocaal Ensemble Kerkrade (VEK) in
de Borenburg te Voerendaal. 14 juni Grote
wandeling: organisatie Wandelstekke
400 Woorden !!!
Rien Heijmans pleegt een belletje richting
Eys. Hij spreekt met basstem op vaderlijke
toon: “Lex wil je een stukje schrijven voor
de flyer van de “‘Vrienden van Remigius ?”
“Ja… is goed!” Ik zie in mijn verbeelding het
twinkelen in de ogen van de preses van de
‘Vrienden van Remigius’” als het z’n mannenkoor betreft, (51) En wie hem kent, weet
dat er nog een mailtje met vakterminologie
achteraan komt: het artikel kan maximaal
25 regels op 14 cm breedte en uit het lettertype Verdana 10 punt bevatten.
(80).Aftimmeren die handel. (83) Het aantal
regels tel ik nooit. Ik tel alleen de woorden
en probeer op mijn woorden te letten. (101)
Dat laatste is voor mij het moeilijkst. Bid-

prentjes zijn niet mijn specialiteit. De zegeningen van het mannenkoor St. Remigius
zijn talrijk, maar onze Lieve Heer is per
saldo ook in deze crisistijd onbereikbaar
om de rekening te vereffenen. Dus bezuinig ik op woorden, anders wordt het stukje
te duur. (149) Dit stukje mag 400 honderd
woorden tellen. Nu zit ik op tweevijfde.
(160) Ik heb eerder de neiging te lang dan
te kort te schrijven. Het zou wellicht het
beste zijn, als ik mijn doel op driehonderdtachtig woorden stel, dan worden het er
vanzelf vierhonderd. Het stukje schiet al
aardig op, maar ik ben er nog niet. De Remigianen zullen allicht denken en het niet
pikken als het stukje niet verhaalt over zangers en hun perikelen. (232) Binnen het
koor ontstond onlangs een beweging: de
VKA (Vocaal Klimmense Afscheidingsbeweging). Je kunt conflicten oproepen met
alle circus dat erbij hoort. De scheiding was
een feit. Neergang, ondergang, doemdenken, polarisatie, spookbeelden? De clown
in de vereniging is in de coulissen verdwenen, oubollige moppen resten. Zuchtend
en steunend zou premier Balkenende het
een grote beproeving noemen, maar in
Klimmen werden de overgebleven ruggen
gerecht en de mouwen opgestroopt! Een
nieuwe dirigent werd aangetrokken. De
kersverse dirigent Ger Franken joeg
meteen de zangers het krachthonk’ in. Gert
Jan Verbeek, trainer van Feyenoord, kostte
deze aanpak zijn kop. In het strijdbanier
staat nu geschreven: the sky is the limit.
Het nieuwjaarsconcert (wafeltjesconcert),
in de kapel van Parc Imstenrade te Heerlen
begint voorzichtig. Een tenor neemt een
fortissimo al te letterlijk. Als de schola cantorum eenmaal op drift is geraakt, brengt
ze een hoogstaand, vocaal repertoire ten

Steun de zangers moreel en financieel , vergeet niet de concerten te bezoeken

gehore, waaraan de liefhebber zijn hart kan
ophalen. Koor en dirigent mogen met recht
trots zijn op de geleverde prestaties. Cultuurdragers die financiële ondersteuning
waardig zijn. (365) Ik zou nu een zin van
35 woorden willen schrijven over de voetbalcarrière van de leider van het koor.
Het is voorstelbaar en zelfs aannemelijk
dat Franken blij is, dat de woorden opgesoupeerd zijn. (398) Zo het stukje is klaar.
(403) Shit, nu ga ik alweer over de schreef.
Sorry penningmeester. Niet natellen graag.
Rien , wil jij de regels tellen? Regels zijn er
tenslotte niet om aan de laars te lappen.
Lex O.
Op Paaszondag 12 april a.s.. concerteert
het mannenkoor in Kettenis (België). Het
vervoer wordt georganiseerd per touringcar. Ook leden van de Vrienden van Remigius kunnen het mannenkoor vergezellen
en kunnen van dit vervoer gebruik maken.
U kunt zich aanmelden tot 3 april bij Cees
Hereijgers (043-4591751 of ceeshereijgers@hetnet.nl). U ontvangt dan ook nadere info over de vertrektijd. De bijdrage bedraagt € 5,- p.p. De entree voor het concert
bedraagt € 6,- p.p.
De leden van de Vrienden van Remigius
krijgen als blijk van waardering voor hun
getoonde sympathie gratis toegang tot
het concert met het Vocaal Ensemble
Kerkrade (VEK) op zaterdag 6 juni in de
Borenburg te Voerendaal. Het VEK was in
2 008 het Nederlands dameskoor van het
jaar en geniet naam en faam binnen en
buiten de regio.

Wij vragen u aan Rien Heijmans door te
geven als u gebruik wilt maken van deze
entreekaart (045-5753639 of
rien.heijmans@hetnet.nl). We hopen veel
van onze Vrienden bij dit concert te mogen
verwelkomen
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Doelstellingen
Zoals al in de eerste flyer vermeld, heeft
het bestuur van het mannenkoor te kennen
gegeven, graag de leden van het koor uit
te rusten met vestjes en nieuwe vlinderdasjes. We hebben als bestuur al onderzocht
of dit haalbaar is in het jonge bestaan van
de “Vrienden van Remigius” en hebben
diverse offertes aangevraagd. Verder zoeken wij natuurlijk milde gevers, die ons
kunnen ondersteunen om aan dit verzoek
gehoor te geven. De vestjes zullen niet in
combinatie met de smoking gedragen worden.
Mochten er gegadigden onder u zijn, meldt
dit aan het secretariaat .Ook zijn de dames
onder de Vrienden welkom om hun mening
te geven over de eventuele aanschaf van
de vestjes en vlinderdasjes.

Secretariaat: Gied Nicolaes
Overheek 7 6343 PB Klimmen
E-mail: ebm.nicolaes@home.nl
Rekeningnummer 1461.17.646
t.n.v. “Vrienden van Remigius”
Website: www.sintremigius.nl

Zingende mensen
Gelukkige mensen

