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Koarklanke

Zingende mensen Gelukkige mensen

Agenda:
Overzicht van concerten en
evenementen in 2015 augustus t/m december
Zie ook www.sintremigius.nl
30 augustus, 10.45 uur:
Opluisteren H. Mis in de Hamboskliniek te Kerkrade
13 september, 15.00 uur:
Remigiusbarbeque in de tuin van Henk
en Anja Geisen, Klimmenderstraat 91
19 september, 19.00 uur:
Deelname aan het concert van het
Kerkkoor Voerendaal
3 oktober, Remigiusfeest,
19.00 uur:
Opluisteren H. Mis in de parochiekerk. Na afloop feestavond in
het verenigingslokaal.
Jubilarissen: Piet Geurts en Leo
Laeven (beiden 50 jaar lid)
10 oktober, 20.00 uur:
Deelname aan de Zangersdag van
de Onderlinge Federatie te
Valkenburg aan de Geul
31 oktober, hele dag
Concerttrip naar Zele (België)
15 november 2015, 14.30 uur
Deelname aan een Benefietconcert
van de Kiwani’s in de Borenburg

Mannenkoor St. Remigius
Klimmen
Opgericht op
26 oktober 1956
Lid KNZV

Beschermvrouwe
Mevr. Roos Claessen - Savelsbergh
Beschermheer
Dhr. Dieudonné Akkermans
Voorzitter
Jo Bertholet
Muzikale leiding
Ger Franken, dirigent
Linda Smolenaers, pianiste
Sandy Wijnands, repetitor
Secretariaat
Klimmenderstraat 89
6343 AB Klimmen
tel. 045-4055307
E-mail: hubwiertz@hetnet.nl
Website: www.sintremigius.nl
Repetities
Elke vrijdagavond repeteren wij in
Cafe – Restaurant ’t Köppelke
Klimmenderstraat 8, 6343AC
Klimmen
van 20.00 tot 22.00 uur.
Kom gerust eens luisteren en laat je
vooral niet weerhouden om mee te zingen.
Ons motto Zingende Mensen Gelukkige
Mensen houdt al meer dan een halve
eeuw stand.
Redactie
Leon Beckers
Ton Haubrich
Ger Meeüse
Gied Nicolaes

12 december, 18.30 uur:
Kerstconcert in ’t Köppelke

Fotografie
Martin Schloesser

24 december, 22.00 uur
Opluisteren Nachtmis in de Koepelkerk

Redactieadres
Overheek 7 , 6343 PB Klimmen
E-mail ebm.nicolaes@home.nl

26 december, 11.00 uur:
Tweede Kerstdag: Opluisteren H. Mis
in de parochiekerk
27 december, 20.00 uur:
Kwajongconcours in ‘t Köppelke

Rekeningnummer
Vrienden van Remigius
IBAN:
NL22 RABO 0146 1176 46

Barbecuefeest zondag 13 september
Op zondag 13 september vindt voor de zevende 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).
I.v.m. de organisatie is aanmelden voor deze middag noodzakelijk.
Aanmelden kan door het inzenden van het (bijgevoegde) aanmeldingsformulier.
Dit graag inleveren vóór 1 september bij Lou Caubo (Langstraat 17, 6333 CC
Schimmert).
Aanmelden via de email (mk.sint.remigius@planet.nl) is ook mogelijk.
Het verschuldigde bedrag graag bij aanmelding (vooraf) betalen aan Lou Caubo of
overmaken op bankrekeningnummer NL18RABO 0125994583 (Mannenkoor
St. Remigius). De organisatie gaat er van uit, dat men pas aangemeld is als er
vooraf betaald is!
Concertreis Zele 31 oktober 2015
Onze reiscommissie o.l.v. Lou Caubo is, als opstapje naar ons 60-jarig jubileum, op
zoek gegaan naar een geschikte mogelijkheid voor een concertreis. Besloten is om
op 31 oktober naar Zele te gaan. Zele telt zo’n 20.000 inwoners en ligt in het midden van de driehoek Brussel Antwerpen Gent. Mannenkoor De Minnezangers telt
bijna 40 leden en met hen verzorgen we samen een concert.
Het programma:
11.00 uur vertrek Köppelke Klimmen
13.00 uur middagmaal in Dendermonde
15.00 uur bezoek aan de brouwerij Dilewyns (www.vicaris.be)
17.00 uur vertrek naar Zele
17.30 uur aankomst in Zele
18.00 uur repetitie zangers
19.30 uur start concert (www.dewiek.be)
23.00 uur vertrek naar Klimmen
01.00 uur aankomst in Klimmen
We reizen met één bus (62 plaatsen), die we proberen volledig te bezetten.
Allereerst is er plaats voor de zangers, vervolgens voor de partners en de resterende plaatsen worden op volgorde van aanmelding toegekend aan “De Vrienden”.
Reisbijdrage: Zangers €10,00 per persoon, Partners / Vrienden € 25,00 per persoon.
De leden/aanhang krijgen hiervoor:
- vervoer naar Dendermonde en Zele
- middageten (soep-hoofdgerecht-dessert)
- excursie naar brouwerij (2 degustaties-kaas-brood)
- gratis entree concert in Zele (normale prijs €10,00 en €12,00)
- na het concert broodjes en drank (voor eigen rekening)
Aanmelden kan vanaf nu bij: mk.sint.remigius@planet.nl of l.caubo@hotmail.com
of mondeling bij Lou Caubo/Sjir Pisters.
Uw aanmelding is pas definitief als de betaling binnen is; mocht de bus vol zijn,
dan wordt uw betaling terug gestort. Het rekeningnummer ziet u in het vorige artikel.

In de spotlight

Vertelden wij in de vorige uitgave van Koarklanke iets meer over een nieuwe zanger van Remigius, voor deze aflevering hebben wij gemeend aandacht te besteden
aan twee bijzondere koorleden, die zowel vóór als áchter de coulissen voor onze
vereniging werken.
Wij hebben het over bariton Huub Theunissen en 2e tenor Huub Heijnen, beide geboren in 1943, zij het dat Huub Theunissen 41 dagen jonger is dan de andere
Huub.
Bij elk optreden van het koor zorgen deze heren ervoor dat orgel, kruk en lessenaar aanwezig en gebruiksklaar staan....niet altijd zonder zorgen.
Huub Heijnen (met een onderbreking van 11 jaren), samengeteld al plusminus 45
jaar lid van het koor, begon zijn ‘koorcarrière’ in 1959. Hij heeft diverse zangers
zien komen, die er inmiddels al 50 jaar of langer bij zijn. Huub assisteert sinds ongeveer 8 jaar de andere Huub, ook al 44 jaren als zanger actief bij Remigius.
Deze laatste zorgt als sinds 1992 voor transport van het orgel; nee, niet hetzelfde
instrument ...momenteel hebben wij een jonger orgel. Huub Theunissen, de chauffeur van het duo, heeft jarenlang het vervoer verzorgd met zijn Renault; met zijn
nieuwe auto (een Subaru) is hij nog niet op pad geweest voor Remigius.
Huub weet nog heel goed wanneer het eerste elektrische orgel in gebruik werd genomen: het eerste stuk dat er op gespeeld werd, was het welbekende Jerusalem.
Dat werd voor het eerst gezongen door het Remigiuskoor op zijn 25-jarig huwelijksfeest.
Hoewel ik uitdrukkelijk gespeurd heb naar belevenissen met betrekking tot het orgel.....heb ik die niet los kunnen peuteren bij beide heren. Huub en
Huub....bedankt voor jullie inzet!

Druk, druk, druk
Door omstandigheden hadden we een druk 2e kwartaal achter de rug. Onderstaand
een opsomming van alle optredens naast de gebruikelijke vergaderingen van
bestuur, muziekcommissie, reis- en jubileumcommissie.
01-04 Opluistering van de H. Uitvaartmis van dhr. Hay Smeets Voerendaal;
06-04 Opluistering van de H. mis in Klimmem i.v.m. 2e paasdag;
11-04 Concert in d’r Brikke Oave met het Brunssums Mannenkoor en het gemengd
koor uit Workum;
17-04 Plechtige uitvaartdienst van onze zanger
Wiel Wouters uit Hulsberg (foto).
Na een ziekte van enkele maanden hebben zijn
vrouw, familie en mannenkoor Remigius veel te
vroeg afscheid moeten nemen van Wiel.
Bijna voltallig hebben we de uitvaartdienst
gezongen. Een emotioneel afscheid met mooie
woorden, gezang, bloemen en een afscheidsgroet met de zangersmappen en
het vaandel van het koor.
A Dieu Wiel, Hulsberg 28-07-1937,
Heerlen 12-04-2015.
18-04 Bruidspaar Ger en Alice Willems brachten we een
serenade i.v.m. hun 60-jarig huwelijk in de Biesenhof te Geleen;
16-05 Opluistering van de zeswekendienst van Funs Laeven in de kerk van
Klimmen;
26-04 Deelname aan het Lenteconcert van het gemengd koor Beeker Koorzang in
het Asta theater in Beek m.m.v. vrouwenkoor Thorensis (Thorn) en Fenna
Ograjensek;
22-05 Opname i.v.m. koorscholingsproject;
25-05 Opluistering van de H. mis in Klimmem i.v.m. 2e Pinksterdag + maken van
een nieuwe koorfoto;
26-05 Begeleiding van erelid Hub Horsmans naar zijn laatste rustplaats;
31-05 Ondersteuning van het Meerssens mannenkoor als wederdienst voor hun
ondersteuning bij ons Klokken en Kanonnenconcert;
Begin-06 Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds;
09-06 Gemeenschapshuis/Wijksteunpunt Voerendaal, opluisteren van de activiteiten
aldaar;
19-06 Onze nieuwe burgemeester op bezoek;
Jubileumcommissie 60 jaar St. Remigius
Ondanks het feit dat we een ruime voorbereidingstijd hebben genomen komt het jubileumjaar “60 jaar Mannenkoor St. Remigius” duidelijk in zicht. Ik zal u niet vermoeien met een relaas over het hoe en waarom van dit proces, doch mij beperken
tot het met u delen van het resultaat.

Vervolg Jubileumcommissie 60 jaar St. Remigius
Bij ons patroonsfeest op 3 oktober 2015 vindt de aftrap plaats. Een aftrap die nauwelijks zal afwijken van het gebruikelijke patroonsfeest met H. Mis en huldiging van
jubilarissen, feestavond voor leden met partners en leden van de “Vrienden” met
partners.
Overigens wel een waar te nemen moment om hieraan publicitair extra aandacht
aan te besteden.
Naast de reguliere/geplande optredens in het jubileumjaar, zoals de tweede kerkelijke hoogfeestdagen, zijn er een drietal topevenementen ingepland. Te beginnen met
ons aller doelstelling om met name de mannenkoorzang bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Dit gaan we doen middels een laagdrempelig koorscholingsproject, dat begeleid wordt door Harrie Spronken. De voorbereidingen daartoe
zijn getroffen met o.a. een in beeld en geluid opgenomen “proefles”. Deze opname
gaat vervolgens dienen als promotiemiddel. Daarnaast is een flyer ontworpen die
“breed” verspreid wordt. Uiteindelijk hopen we dat van de “externe deelnemers”
zich een aantal aan onze vereniging willen verbinden, mede ter borging van het
voortbestaan, ook na ons. Graag maak ik gebruik van het medium van “Koarklanke”
een oproep te doen om mee te helpen dit project te doen slagen door op z’n minst
dit project in ieders omgeving onder de aandacht te brengen. Gebruik daarbij de
hulpmiddelen in de vorm van de flyer en verwijzing naar de opgenomen proefles.
Een en ander zal tijdig beschikbaar zijn.
In het jubileumjaar staan twee concerten op het programma die voor ons best als
hoogtepunten in de viering van jubileum mogen worden beschouwd. De invulling
van deze concerten is neergelegd bij onze muziekcommissie die daarmee ook driftig
aan de slag is geweest. De programmering is nagenoeg definitief.
Op 11 juni 2016 staat het Voorjaarsconcert op het programma. Dit concert zal muzikaal een folkloreachtig karakter dragen en met medewerking van Klimmense verenigingen gestalte krijgen. De uitvoering is voorzien op het Drossaert de Limpensplein
te Klimmen.
Wij sluiten het jubileumjaar op 29 oktober 2016 af met een spraakmakend najaarsconcert in de Borenburg te Voerendaal. Ook voor dit concert is de programmering
nagenoeg rond.
Alvorens we tot uitvoering kunnen komen, is nog het een en ander te regelen en te
doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mediapresentaties of iets zo basaal als garderobebezetting.
Tot slot -en zeker niet het minst belangrijke- is de financiering van het geheel. De
begroting staat in de grondverf. Zelfs zonder begroting moge het duidelijk zijn dat
externe middelen geworven moeten gaan worden om de kosten voor ons koor tot
een minimum te beperken. Beter nog, om het financieel resultaat uiteindelijk positief te doen zijn. Dat is ons streven. Een streven dat ook gaat lukken met uw aller
ondersteuning in de te ontplooien activiteiten. In dit kader schaam ik mij niet om te
vragen naar sponsorideeën en die bij ons neer te leggen.
De redactie van “Koarklanke” geeft ons als jubileumcommissie de ruimte om verdere ontwikkelingen en nieuws op het gebied van het aanstaande jubileum
“wereldkundig” te maken. Wij zullen daar dankbaar gebruik van maken.
Jan Horsmans

Op weg naar 60 jaar Remigiuskoor
In het koorblad van april hebben wij u beloofd een terugblik te maken op de afgelopen 59 jaar van ons koor. Dank zij Jules Boshouwers kunnen wij in deze editie
de eerste herinneringen met u delen. Jules nam de uitdaging aan: door drie fotoboeken uit het archief van Remigius heen te bladeren en aan de hand daarvan wat
verhalen op te dissen, die bij hem naar boven borrelden.
Hoewel Jules in eerste instantie benieuwd was of hij zich nog voldoende kon herinneren van de gebeurtenissen van de afgelopen 35 jaar dat hij lid is van de vereniging, begon hij al kort na aanvang van ons gesprek te glunderen toen hij vertelde
over een markante figuur binnen het koor: hij doelde daarmee op Lambert Curfs,
die vanaf oktober 1968 tot zijn overlijden, (op 103-jarige leeftijd) lid was van ons
koor. Tot 1985 was hij actief zanger.
Jules weet nog goed hoe Lambert het klaar speelde om, na het afslaan van dirigent Lei van Weersch, nog stoer na te brommen, hetgeen er bij het voornemen
deel te gaan nemen aan het concours in Heythuysen, toe leidde, dat men hem
erelid maakte.........
Lambert was een echte gangmaker binnen het koor. Na concerten van het koor
werd altijd nog nagezongen aan de teek en dan was Lambert steevast van de partij met zijn accordeon. Opmerkelijk was, dat hij de tonen, die hij niet speelde op
zijn trekzak, zingend aanvulde. Op het feest, georganiseerd voor zijn 100e verjaardag, was hij zelfs niet van de dansvloer te krijgen: Jules, zelf de jongste zanger van het koor, wilde samen met Lambert op de foto. De oude baas gaf aan
daar wel snel even tijd voor te hebben tussen het dansen door!
Een tweede anekdote gaat over de concertreis naar Tsjechië in 1996, bij de viering van het 40-jarig bestaan van het koor. Jules vertelt:
‘Wij gaven een concert in de parochiekerk. Op de laatste dag van de reis, waarbij
ik o.a. de solo zong van ‘Jak nie mamy’. Op de foto staat de vader van Wil Meurders en op de voorgrond zijn 3 Tsjechische dames te zien, die in de voorste banken van het kerkje hadden plaatsgenomen.
Na afloop kregen dirigent, pianiste en ikzelf een bloemstukje aangeboden.
Lei van Weersch, in de wetenschap dat die bloemen de thuisreis niet zouden overleven, schonk zijn bloemetjes aan een van de drie
genoemde dames en Wil Meurders volgde zijn voorbeeld. Nummer drie stak haar jaloezie echt niet onder stoelen of banken, reden waarom mij geadviseerd werd, voor de lieve vrede, mijn bloemen ook
maar af te staan. Iedereen blij!’
De derde en laatste herinnering gaat over onze
concertreis naar Wenns in 2011 (de tweede keer
voor veel van de zangers).
Jules: ‘Onder leiding van Lou, die daar immers
goed de weg weet, werd een wandeling gemaakt,
waarbij Lou een grote stok vasthield ter ondersteuning. Op een gegeven moment moest het gezelschap de openbare weg oversteken en Lou stond,
met zijn stok, midden op de weg om het verkeer
tegen te houden. Een van de zangers, ik weet niet
meer wie, zette een geblaat aan en de rest volgde.
Lou draaide zich om, waarmee hij aangaf niet bij dit
gezelschap te horen.’

Remigiusfeest 2015
Op zaterdag 3 oktober viert het mannenkoor haar patroonsfeest.
Om 19.00 uur luistert het koor 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.
Dit jaar zijn er twee jubilarissen: Piet Geurts en Leo Laeven (beiden 50 jaar lid).
Tijdens de feestavond zullen Piet en Leo door een afgevaardigde van het KNZV en
onze voorzitter gehuldigd worden.
Wij nodigen u en uw partner uit het Remigiusfeest samen met ons te vieren.
Graag vooraf aanmelden (vóór 20 september) bij het secretariaat van de Vrienden.
Voor deelname aan het Remigiusfeest vragen wij een bijdrage van € 10,- per persoon.
De bijdrage kan aan het begin van de avond betaald worden aan penningmeester
Thieu Geurts of vooraf overmaken op bankrekeningnummer
NL18RABO 0125994583 (Mannenkoor St. Remigius).
Wij hopen een ouderwets gezellig patroonsfeest te mogen vieren!

Het kriebelt in mijn keel
Als ik er aan denk dat ons diamanten jubileum nadert, begint het te kriebelen
over mijn hele lijf, maar vooral in mijn keel!
Daar valt wat aan te doen, niet alleen voor mij, vooral voor heel veel mannen die,
als we onder elkaar zijn, hun mond open durven te doen. In het kader van ons jubileum gaan we de straat op. Elke man die we tegenkomen bieden we een presentje aan, zijnde een gratis koorscholing. Tien weken les door de scholingsprofessional Harrie Spronken.
Na afloop laten de deelnemers van zich horen tijdens het concert op 11 juni 2016
op het De Limpensplein. Als dit je wat lijkt, schrijf je in via de website
www.sintremigius.nl.
Daar kun je ook een opname bekijken en beluisteren van een proefles die enkele
maanden geleden heeft “plaatsgevonden”. Jo Bertholet

Jules Boshouwers, Fred Willems en Giel Coenjaerts

