De bijdrage kan aan het begin van de avond
betaald worden aan onze penningmeester.
Wij hopen u ook tijdens ons patroonsfeest te
mogen verwelkomen.
Projectkoor Heuvelland 2012

Barbecuefeest zondag 26 augustus:
Op zondag 26 augustus vindt voor de vierde
maal een barbecuefeest plaats voor de gehele Remigiusfamilie.
Bij dezen worden u en uw partner van harte
uitgenodigd voor deze gezellige middag.
U bent welkom vanaf 15.00 uur.
De barbecue vindt plaats in de tuin van
Henk en Anja Geisen, Klimmenderstraat 91.
De kosten voor deelname aan deze barbecue bedragen € 15,- per persoon (inclusief
drank en eten). Dit bedrag graag bij aankomst betalen aan Lou Caubo.
I.v.m. de organisatie is aanmelden voor
deze middag noodzakelijk.
Aanmelden kan door het inzenden van bijgevoegd aanmeldingsformulier.
Dit graag inleveren vóór 17 augustus bij Lou
Caubo (Langstraat 17, 6333 CC Schimmert).
Aanmelden via de email (j.caubo@home.nl)
is ook mogelijk.

Echtgenotes van koorleden, die ook lid zijn van de
Vrienden van Remigius, graag aanmelden bij Lou
Caubo (via aanmeldingsformulier van het koor). Dit
om dubbele aanmeldingen te voorkomen. Wij hopen
van harte u op deze middag te mogen begroeten.
Remigiusfeest, zaterdag 6 oktober
Op zaterdag 6 oktober viert het mannenkoor haar
patroonsfeest.
Om 19.00 uur luistert het mannenkoor een H. Mis op
voor haar overleden en levende leden en ereleden in
de parochiekerk van Kimmen. Na afloop is er een
feestavond in het verenigingslokaal. Tijdens deze
feestavond zal de heer Piet Starmans gehuldigd worden i.v.m. zijn 25-jarig zangersjubileum.
Wij nodigen u en uw partner uit het patroonsfeest
samen met ons te vieren.
Graag vooraf aanmelden (vóór 15 september) bij het
secretariaat van de Vrienden.
Voor deelname aan het Remigiusfeest vragen wij een
bijdrage van € 10,- per persoon.

De uitvoering van het projectkoor Heuvelland vindt dit jaar plaats op zaterdag 17
november in de sporthal te Gulpen.
De deelnemende mannenkoren zijn: Zangvereniging St. Ceacilia uit Gulpen, Mannenkoor St. Remigius uit Klimmen, Mannenkoor
CCK'74 uit Lemiers, Mannenkoor Inter Nos
uit Schin op Geul, Mannenkoor Lauwerkrans
uit Mechelen en Koninklijk Mannenkoor Walrams Genootschap uit Valkenburg. Tevens
wordt aan dit concert
medewerking verleend
door zanger Gé Reinders en “orchester
Salon Rouge”. Mannen
die een prikkel voelen
om dit een keer mee te
maken vanaf het podium, kunnen zich eveneens melden via de site
www.heuvellandkoor.nl
Toegangskaarten voor
de concertavond zijn
ook vooraf te verkrijgen
via het bestuur van ons
koor. De entreeprijs
bedraagt € 10,00 per
persoon (incl. een consumptie).

Steun de zangers moreel en financieel, bezoek de concerten

Remigius niet op vakantie

Hoewel de mannen (en vrouw) van het koor
één voor één genieten van de
‘zomer’vakantie gaat het culturele leven van
Remigius gewoon door.
Dat kan ook niet anders, want er staat nog
veel op het programma dit jaar, zoals het
optreden op de Floriade, het Heuvellandconcert en het optreden tijdens het Bokkenrijdersfestival in Klimmen, waarvoor nog
nieuwe muziek wordt ingestudeerd.
Ook onze dirigent, Ger Franken, heeft even
de muziek voor de muziek gelaten om weer
even energie op te doen voor een nieuw
schooljaar. Zijn vervanger Sandy heeft het
op een voortreffelijke manier waargenomen.
Ook Linda, heeft de piano tijdelijk verwisseld
voor een tuinstoel. Binnenkort zijn wij er dus
allemaal weer klaar voor.
In de aanloop naar Floriade en Heuvellandconcert is bij eerste- en tweede Bassen wat
(tijdelijke?) versterking gekomen.
Welkom welkom!

Nieuwe koor foto.
Op Pinkstermaandag is na de heilige mis een
nieuwe koor foto door vaste fotograaf en
koorlid Martin Schloesser gemaakt.
Het resultaat ziet u in deze flyer.

Programma tweede helft 2012
11 augustus:
Bezoek aan de Floriade. Optreden 14.00 – 16.00 uur
19 augustus, 10.45 uur:
Opluisteren H. mis in de Hamboskliniek te Kerkrade
26 augustus, 15.00 uur:
Remigius barbecue in de tuin van Henk en Anja Geisen, Klimmenderstraat 91
30 september:
Optreden tijdens Bokkeriejersfestival in Klimmen
6 oktober, 15.00 uur:
Opluisteren H. Mis t.g.v. huwelijk Bart Winthagen en
Monique Bertram in de St. Gertrudiskerk te Wijlre
6 oktober, Remigiusfeest, 19.00 uur:
Opluisteren H. Mis in de parochiekerk. Na afloop
feestavond in het verenigingslokaal. Jubilaris 25 jaar
zanger: Piet Starmans
13 oktober, 20.00 uur:
Deelname aan de Zangersdag van de Onderlinge Federatie te Schin op Geul
27 oktober, 20.00 uur:
Deelname aan het Driekorenconcert te Mechelen
17 november, 19.30 uur:
Heuvellandconcert te Gulpen
2 december, 11.15 uur:
Opluisteren H. Mis (Senioren) in de kerk van de H.
Familie te Landgraaf
26 december, 11.00 uur:
Tweede Kerstdag: opluisteren H. Mis in de Remigiuskerk te Klimmen
29 december, 20.00 uur:
Kwajongconcours in verenigingslokaal “ ’t Köppelke”
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Mogelijk wordt hier nog een Kerstconcert aan toegevoegd op zaterdag 15 december?

Rekeningnummer Vrienden van Remigius
1461.17.646
Secretariaat: Gied Nicolaes
Overheek 7, 6343 PB Klimmen
E-mail: ebm.nicolaes@home.nl

Zingende mensen
Gelukkige mensen

