
Steun de zangers moreel en financieel, bezoek de concerten 

Wim Duijzings 

Op tweede Kerstdag werden we tijdens het 
opluisteren van de H. Mis in de kerk te Klim-
men op de hoogte gebracht van het feit dat 
Wim Duijzings op Kerstavond voorzien was 
van het Sacrament der Zieken.  
Opnieuw verslagenheid.  
Een dag later op 27 december ontvingen we 
het trieste bericht, dat Wim overleden was. 

Na een lange periode van afnemende ge-
zondheid heeft Wim zijn strijd moeten opge-
ven. 

Veel kracht heeft hij de laatste jaren ook 
geput uit die momenten, dat hij tijdens de 
repetitie en andere kooractiviteiten nog aan-
wezig kon zijn bij zijn koorvrienden. 

Op donderdag 30 december heeft het man-
nenkoor Wim door het zingen van de uit-
vaartdienst in de parochiekerk van Voeren-
daal de laatste eer bewezen en hem be-
dankt voor zijn trouw aan het mannenkoor. 

We wensen Wies, kinderen en kleinkinderen 
nogmaals veel kracht toe bij het dragen van 
dit verlies en verdriet. 

Het afscheid nemen van drie koorvrienden 
binnen een periode van 12 weken heeft die-
pe sporen nagelaten binnen de Remigiusfa-
milie. Hopelijk kunnen we door het samen 
zingen de kracht vinden dit verdriet te ver-
werken. Vergeten doen we hen nooit ! 

 

Heuvelland Projectkoor 

Op zondag 29 mei 2011 (aanvang 20.00 uur) 
zal op het Walramplein in Valkenburg een 
operaconcert verzorgd worden door het on-
langs opgerichte Heuvelland Projectkoor.  
Zeven mannenkoren (Zangvereniging  
St. Caecilia Gulpen, MK St. Remigius Klim-
men, MK CCK’74 Lemiers, MK Lauwerkrans 
Mechelen, KMK Cecilia 1837 Vaals,  
MK Inter Nos Schin op Geul en  

MK Walram’s Genootschap Valkenburg) willen mensen 
laten proeven aan de sfeer van het zingen bij een koor 
om van daaruit wellicht nieuwe leden te werven.  
De koren zullen apart, maar ook gezamenlijk optreden 
en proberen daarbij het grootste mannenkoor van Ne-
derland te vormen.  
De sopraan Angelina Ruzzafante zal haar medewerking 
aan dit concert verlenen. Al met al een mooie gelegen-
heid om kennis te maken met de Zuid Limburgse man-
nenkoorzang. 

Bestuur Vrienden van Remigius 

Het bestuur van de Vrienden van Remigius 
is als volgt samengesteld: 

Leon Beckers  

Ger Meeuse 

Gied Nicolaes  
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Concert met Brunssums Mannen Koor 

Op zaterdag 16 april concerteert het mannen-
koor “St. Remigius” samen met het Brunssums 
Mannen Koor in het verenigingslokaal 
 ‘t Köppelke. 

Het BMK werd in 1933 opgericht uit het toen-
malige kerkkoor St. Gregorius. 

Het koor maakte in het verleden concertreizen 
naar Oostenrijk, Slovenië, Roemenië, Kroatië, 
Wales, Duitsland en Italië. Van 29 april t/m 3 
mei staat een concertreis naar Dresden op het 
programma van het BMK. 

Bekende dirigenten als Jean Lambrechts, 
 John Gerrits en Ger Withag sloegen in het ver-
leden de dirigeerstok en sinds 2009 staat het 
42 leden tellende BMK onder leiding van diri-
gent Jules Luesink. 

Deze concertavond is gratis toegankelijk voor 
de leden van de “Vrienden van Remigius”. 

Dit als blijk van waardering voor de jaarlijkse 
financiële ondersteuning en ontvangen sympa-
thie. 

Vrienden worden voor aanvang van het concert 
bij de entree van de zaal ontvangen door één 
van de bestuursleden van onze vriendenclub.   

Programma tweede kwartaal 2011 

16 april, 19.30 uur:  

Concert Brunssums Mannen Koor en  
mannenkoor “St. Remigius”  
in het verenigingslokaal. 
25 april, 11.00 uur: 

Paasmaandag:opluisteren H. Mis in de  
parochiekerk te Klimmen 
13 juni, 11.00 uur: 

Pinkstermaandag:opluisteren H. Mis in de paro-
chiekerk te Klimmen 
19 juni, 07.00-18.00 uur: 

Grote wandeling,  
organisatie door Wandelsjtekke 
3 juli, 08.30 uur: 

Kermiszondag: Deelname grote Bronk 

Paasmaandag 25 april 2011 

Na afloop van de eucharistievering van 11.00 
uur, die traditioneel door het mannenkoor op-
geluisterd wordt, is er in het verenigingslokaal 
wederom koffie met paasbrood voor de leden 
van de Remigiusfamilie en kan men elkaar een 
Zalig Paasfeest toewensen.  

Bij dezen willen wij u als Vrienden graag van 
harte uitnodigen voor dit gezellig samenzijn. 

Jaarvergadering 2011 

Op vrijdag 18 maart vond de jaarvergadering van 
het mannenkoor plaats. 

Het afgelopen verenigingsjaar werd geëvalueerd 
en uiteraard werd er gesproken over de toekomst 
van het mannenkoor. Ledenwerving krijgt in de 
nabije toekomst veel aandacht.  

Om de toekomst van het koor zeker te stellen, 
dienen mensen (mannen) op verschillende manie-
ren met het koor kennis te maken om zodoende 
zin te krijgen in het meezingen bij Remigius. Een 
moeilijke maar uitdagende klus. 

Leo Laeven en Jo Bertholet waren aftredend als 
bestuurslid en werden herkozen. 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 
Voorzitter: Jo Bertholet 
Secretaris: Cees Herijgers 
Penningmeester; Thieu Geurts 
Commissarissen: Lou Caubo, Leo Laeven en  
Jac Vankan. 

Er is nog steeds 1 bestuursfunctie vacant. 


