Terugblik 2009

bedrag van € 25,- per persoon overmaken op

5 april, Paasmaandag, 11.00 uur: Opluis-

Het eerste jaar van de “Vrienden van Remi-

rekeningnummer 1461.17.646 o.v.v. contri-

gius” nieuwe stijl zit er bijna weer op. Veel

butie 2010 “Vrienden van Remigius”. Indien

nieuwe leden hebben zich het afgelopen jaar

u nieuwe sympathisanten kent of weet,

aangemeld. Het totale aantal leden bedraagt

schroom dan niet om contact op te nemen

17 april, 10.00 uur: Opluisteren H. Mis in

op dit moment 90. Een overzicht van onze

met onze secretaris Gied Nicolaes. Een aan-

de Hubertuskerk te Genhout-Beek

leden treft u aan op de site van het mannen-

meldingsformulier kan ook via de site geprint

koor. Vele leden hebben we mogen begroe-

worden.

24 april, 19.30 uur: Drie-korenconcert te

ten tijdens en na afloop van concerten en

teren H. Mis in de parochiekerk te Klimmen

Klimmen

Programma 2009:

24 mei, Pinkstermaandag, 11.00 uur: Op-

genheden waarbij koor en “Vrienden” de

27 december, 10.45 uur: Opluisteren H. Mis

luisteren H. Mis in de kerk te Klimmen

vriendschapsbanden kunnen versterken. Het

in de kerk te Klimmen met aansluitend gezellig samenzijn voor koorleden, vrienden en

13 juni: Grote wandeling, organisatie

doet goed steeds weer op een trouwe achterban te kunnen vertrouwen en rekenen. Bij

partners in ‘t Köppelke.

dezen onze oprechte dank voor uw financiële

27 december, 20.00 uur: Kwajongconcours

Eucharistievieringen. Dit zijn bij uitstek gele-

steun in het afgelopen jaar en we hopen ook
in het nieuwe jaar op uw sympathie en steun

in het verenigingslokaal

Wandelsjtekke
4 juli, Kermiszondag, 08.30 uur: Deelname grote Bronk te Klimmen
2 oktober, Remigiusfeest, 19.00 uur: Opluisteren H. Mis in de parochiekerk te

te mogen vertrouwen.

Klimmen met aansluitend feestavond in

“Derde” Kerstdag

het verenigingslokaal. Jubilarissen: Henk

Op zondag 27 december luistert het man-

Valkenberg 25 jaar lid, Hub Lambij, Cor

nenkoor om 10.45 uur de H. Mis op in de

Smeets, Hub Theunissen 40 jaar lid en

kerk te Klimmen. Na afloop van deze H. Mis

Rien Heijmans 50 jaar lid

wordt u samen met uw partner van harte

30 oktober, 19.30 uur: Zangersdag On-

uitgenodigd in ’t Köppelke om elkaar onder

derlinge Federatie te Klimmen

het genot van een kop koffie met kerstbrood

26 december, Tweede Kerstdag, 11.00

een Zalig Kerstfeest toe te wensen. Een

uur: Opluisteren H. Mis in de parochiekerk

groepje zangers zal tijdens dit samenzijn
enkele kerstliederen ten gehore brengen.

Het koor tijdens het concert in de basiliek
van Dieu sur Meuse.

Contributie 2010
Ook in 2010 hopen wij u als lid van onze

Voorlopig programma 2010:

te Klimmen
Nostalgie
Het verleden van het Remigiuskoor is ook

vriendenclub te mogen verwelkomen bij onze

8 januari, 21.30 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst

op Cd vastgelegd. Sjir Pisters heeft de

activiteiten. U kunt het contributie

in ‘t Köppelke

volgende 3 Cd’s samengesteld: Cd-1

Steun de zangers moreel en financieel, bezoek de concerten

met live opnames van het koor o.l.v. dirigent Jan Dortu (opgenomen te Voerendaal
en Deuz), Cd-2 met weergaves van de in
het verleden uitgebrachte LP en Cd-3 met
live opnames van een gedeelte van het jubileumconcert 1981 en van diverse radiooptredens. Deze Cd’s zijn te bestellen via
Sjir Pisters (043-6015763) en de onkosten

Ook het VEK liet zich van haar beste kant
horen. Onder leiding van Louise PluymenDael zongen zij een mooi programma met
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een afwisseling in klank en kleur. Een koor
vol variëteiten aan stemmen, waarbij iedere
luisteraar mooie verrassingen te horen
kreeg.
Na de pauze presenteerden de mannen zich

bedragen € 3,- per Cd.

Het onderstaande artikel kon wegens plaatsgebrek niet in de vorige editie van onze flyer
opgenomen worden.
Concert “St. Remigius” samen met VEK
d.d. 6 juni 2009

in hun nieuwe vestjes. De vernieuwing was
niet alleen te horen, maar ook te zien! Mooie
klanken klonken toen beide koren samen
zongen. Voor mij liederen met veel emotio-

Zaterdag 6 juni stonden het mannenkoor

nele herinneringen, die dan ook nog lang

“St. Remigius” en het Vocaal Ensemble

naklonken. Chapeau mannen van Remigius

Kerkrade (VEK) om half 8 gereed voor de

en dames van het VEK. Het werd een avond

aftrap van het Duo Concert in de Borenburg

vol mooie prestaties.

te Voerendaal. Onder leiding van Ger Franken brachten onze mannen een aantal zeer
gevarieerde werken ten gehore. In deze
muziekkwam de vernieuwing binnen het
koor goed naar voren. Met veel enthousiasme werd gezongen. Daarom “mijn” mannen
van Remigius: ga deze ingeslagen weg door.

Marina Veldman-Mertens
Secretariaat: Gied Nicolaes

Een goed kerstfeest
en de
beste wensen voor 2010

Overheek 7 6343 PB Klimmen

Bestuur

E-mail: ebm.nicolaes@home.nl
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Steun de zangers moreel en financieel, bezoek de concerten

Zingende mensen
Gelukkige mensen

