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Koarklanke

Zingende mensen Gelukkige mensen

Agenda:
Overzicht van concerten en
evenementen in 2017
Zie ook www.sintremigius.nl
Vrijdag 6 januari, 21.00 uur:
Nieuwjaarsbijeenkomst in het
verenigingslokaal
Maandag 17 april, 11.00 uur:
Paasmaandag: opluisteren H. Mis
in de parochiekerk te Klimmen
Vrijdag 26 mei:
Deelname aan Klimmense avond in
het feestpaviljoen van de
Broederschap St. Sebastianus op de
Schuttehei te Klimmen. Dit t.g.v. het
Bondsschuttersfeest.
Maandag 5 juni, 11.00 uur:
Pinkstermaandag: opluisteren H. Mis
in de parochiekerk te Klimmen
Zondag 2 juli, 08.30 uur:
Kermiszondag: Deelname aan de
grote Bronk
Zondag 27 augustus, 10.45 uur:
Opluisteren H. Mis in de
Hamboskliniek te Kerkrade
Zaterdag 7 oktober,
Remigiusfeest, 19.00 uur:
Opluisteren H. Mis in de parochiekerk. Na afloop Remigiusfeest met
concert van de Minnezangers uit
Zele.
Zaterdag 14 oktober, 20.00 uur:
Deelname aan de Zangersdag van
de Onderlinge Federatie te Klimmen
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Klimmen
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Lid KNZV-Limburg

Beschermvrouwe
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Beschermheer
Dhr. Wil Houben
Voorzitter
Dhr. Henk Spit
Muzikale leiding
Ger Franken, dirigent
Pavlina Ognyanova, pianiste
Sandy Wijnands, repetitor
Secretariaat (waarnemend)
Hub Wiertz
Klimmenderstraat 89
6343 AB Klimmen
tel.: 045-4055307
E-mail: hubwiertz@hetnet.nl
Repetities
Elke vrijdagavond repeteren wij in
“Grand Café Klumme”
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.
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Zaterdag 16 december, 19.00uur:
Kerstconcert Remigius in het
verenigingslokaal

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

Dinsdag 26 december, 11.00 uur:
Tweede Kerstdag: Opluisteren H. Mis
in de parochiekerk

Rekeningnummer
Vrienden van Remigius
IBAN:

Zaterdag 30 december, 20.00 uur:
Kwajongconcours in het verenigingslokaal

De bijdrage € 30,00 per
persoon voor 2017.
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Remigiusfeest 1 oktober
Wat al jaren een traditie is binnen ons koor, kreeg dit jaar toch wat
bijzondere accenten.
Een nieuwe voorzitter en dus wat dat betreft een nieuwe wind voor de twee
jubilarissen van dit jaar: Jan Horsmans 50 jaar lid, Hub Wiertz 25 jaar lid;
voor ik het vergeet ….. nogmaals proficiat mannen en hopelijk nog vele
jaren er bij.
Met het terug treden van Jo Bertholet als voorzitter zijn tegelijker tijd een
stuk traditie en geheugen verplaatst. Toch wist voorzitter Henk bij beide
feestelingen de juiste snaar te raken en is het toch steeds weer mooi als de
dames in de bloemetjes worden gezet, de heren worden gehuldigd met een
oorkonde van de KNZV, dit keer door bestuurslid Luc Dupuis, en onze
gouden jubilaris, die eveneens gouden manchetknopen van het koor krijgt
aangereikt. Hoera mannen (en wederhelften), dank voor jullie geweldige
inzet in al die jaren ten gunste van mannenkoor Sint Remigius.
Speciaal aan deze avond was ook de plaats van handelen: “’t Köppelke”.
Het was een afscheid van een jarenlange traditie met Truusan Peeters, want
met het vertrekken van de laatste gast deze avond en het omdraaien van
de sleutel, is “ons” Köppelke geschiedenis geworden. Het was op, over en
uit, Truusan bedankt voor alles; het ga je goed.
Gelukkig konden we, na een week verhuizen naar de overkant, weer terug
om gebruik te maken van de zaal voor onze wekelijkse repetitie en werden
we verwelkomt, door Niels en Sandra Kleinman, die onmiddellijk de
slopershamer voor het café- restaurant gedeelte ter hand namen en over
enkele weken hun nieuwe zaak, “Grandcafé Klumme”, hopen te openen.
Remigiusfeest, daar hadden we het over. Waar de jubilarissen van de
laatste jaren meestal als tegenprestatie met een nieuw koorwerk kwamen,
mochten we dit jaar een mooi bedrag ontvangen ten behoeve van ons koor,
dat door de werkgever van Jan Horsmans met een geweldige bonus werd
aangevuld! Met de nodige zang, drank en eten werd de avond
gecompleteerd; traditiegetrouw werden de Vriendenloterij-loten aan de man
gebracht en bracht onze bariton Jules Boshouwers nog een speciale
muzikale huldiging aan de feestvarkens.

