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Zingende mensen Gelukkige mensen 



Mannenkoor St. Remigius  
Klimmen 
 
Opgericht op  
28 oktober 1956 
Lid  KNZV-Limburg 
 
Beschermvrouwe 
Mevr. Roos Claessen - Savelsbergh 
 
Beschermheer 
Dhr. Wil Houben 
 
Voorzitter 
Dhr. Henk Spit 
 
Muzikale leiding 
Paul Mestrom, dirigent  
Pavlina Ognyanova, pianiste 
Sandy Wijnands,  repetitor 
 
Secretariaat 
Hub Wiertz 
E-mail: hubwiertz@hetnet.nl  
Website: www.sintremigius.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 zin-
gen. 
Ons motto Zingende Mensen Gelukkige 
Mensen houdt al meer dan een halve 
eeuw stand.  
 
Redactie 
Ton Haubrich 
Ger Meeüse 
Gied Nicolaes 
Leon Beckers 
 
Fotografie  
Ton Haubrich 
 
Redactieadres 
Overheek 7 , 6343 PB Klimmen 
E-mail ebm.nicolaes@home.nl 

De bijdrage € 30,00 per 
persoon voor 2018.  

 
Rekeningnummer  
Vrienden van Remigius 
IBAN:  
NL22 RABO 0146 1176 46 

Agenda: 
Overzicht van concerten en  
evenementen in 2017  
Zie ook www.sintremigius.nl 

Zaterdag 16 december, 18.30 uur: 
Kerstconcert Remigius in het  
verenigingslokaal  
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Dinsdag 26 december, Tweede 
Kerstdag, 11.00 uur: 
Opluisteren H. Mis in de parochiekerk 
en nazit in Grandcafé Klumme 

Concept overzicht van 2018  

Vrijdag 5 januari, 21.00 uur: 
Nieuwjaarsbijeenkomst in het  
verenigingslokaal  

Maandag 2 april, 11.00 uur: 
Paasmaandag: opluisteren H. Mis in 
de parochiekerk te Klimmen met 
nazit in het verenigingslokaal   

Zaterdag 3 maart, 20.00 uur 
Kwajongconcours in het  
verenigingslokaal 

Maandag 21 mei, 11.00 uur: 
Pinkstermaandag: opluisteren H. Mis 
in de parochiekerk te Klimmen   

Zondag 1 juli, 08.30 uur: 
Kermiszondag: Deelname aan de 
grote Bronk 

Kerstavond 24 december 2017 
om 20.30 uur 
Opluisteren Nachtmis in de  
St. Josephkerk te Heerlerbaan  

Zaterdag 30 december, 18.00 uur: 
Opluisteren van de zeswekendiens van  
Mart Schloesser in de  
St. Laurentiuskerk te Voerendaal,  
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Het feest werd daarna nog voortgezet ‘tot in de kleine uurtjes’ (bron: de brief 
van de voorzitter nr. 1738), waarvan de schrijver van dit artikel geen getuige 
meer was. Samenvattend: weer een zeer geslaagd Remigiusfeest met dank aan 
de organisatoren. Gelukkig konden we een dag later nogmaals genieten van on-
ze Belgische gasten. 
Op zondagochtend luisterden de Minnezangers de H. Mis op in de Nicolaas en 
Barbarakerk in Valkenburg. In een woord: geweldig!!! Minnezangers  
bedankt, het ga jullie goed en dan weer snel de bus in voor een volgend optre-
den in Aken! 

Kerstconcert door Mannenkoor St. Remigius, 
16 december 2017 om 18:30 uur, Grandcafé Klumme. 
 

Ook dit jaar weer zijn wij er trots op, een sfeervol kerstconcert voor u te mogen 
verzorgen. Mannenkoor St. Remigius mag dit jaar weer rekenen op de samen-
werking met Annique Habets-Dortu, die het weer gelukt is om met een kinder-
koor, samengesteld met kinderen uit Craubeek en Klimmen, in de leeftijd van 5 
tot 14 jaar, een aantal kerstliederen te verzorgen. 
Pavlina en Patrick Heckmans, op piano en vioool, zullen zorgen voor een prof-
fesionele begeleiding op hun instrumenten. 
Ook het mannenkoor heeft weer druk gerepeteerd en komt zoals gebruikelijk 
ook dit jaar weer met een primeur: “Quittez pasteurs”, een werk in het Frans 
waarin herders en iedereen wordt opgeroepen om het werk neer te leggen en de 
pas geboren Christus te vereren; succes mannen! 
Jules Boshouwers en Sandy Wijnands zijn de solisten van ons koor. 
Bij kerst hoort een kerstverhaal, gezellig uit een groot boek onder de kerst-
boom. Komt allen naar Grandcafé Klumme, want onze bas Jan Horsmans zal dit 
jaar een mooi verhaal presenteren. 
Traditie is ook het “plunderen” van de kerstboom en ook dit jaar zijn we be-
nieuwd wat er in hangt. 
Tot 16 december in Grandcafé Klumme! 

Afsluiting van Koarklanke 2017. 
 
Wij wensen onze leden, vrienden en begunstigers mooie Kerstdagen en een fijne 
jaarwisseling toe; dat 2018 een veilig en gezond jaar mag worden voor ons  
allen. Van een enkeling ontvingen we nog geen bijdrage over 2017; graag 
ontvangen wij uw steun over 2018 op het bekende nummer:  
NL22 RABO 0146 1176 46. 
 

Bestuur, muziekcommissie, Vriendenbestuur en muzikale leiding. 


