Wist u dat…
Ons verenigingslokaal sinds kort extra versierd is met de
kleurplaat van Eva Leentjes, de dochter van onze pianiste (en ook
een heus lid van de Vrienden van Remigius);

•

Thieu Geurts, de webmaster van de website van het mannenkoor, onlangs een nieuwe website heeft gelanceerd en dat de
Vrienden hier ook ruim de aandacht krijgen;
•

Marina Veldman-Mertens (lid van de Vrienden van Remigius) onlangs een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen voor al haar
vrijwilligerswerk;

•

Een groot deel van de zangers van het koor sinds kort een nieuwe smoking heeft, gefinancierd door het Prins Bernard Cultuurfonds én een bijdrage uit de kas van de Vrienden van Remigius;
•

•

Nieuwsbrief No.16
Oktober 2013

1e Tenor Ab Lanting en zijn Eef onlangs 50 jaar getrouwd waren;

De onlangs georganiseerde Barbecue van Mannenkoor St. Remigius weer een enorm succes was en wij de organisatoren namens
iedereen hartelijk bedanken;

•

De Commissie voor de organisatie van het 60-jarig jubileum van
Remigius in de startblokken staat;

•

Koarklanke

De door de Vrienden geschonken repetitiemappen onlangs officieel zijn aangeboden aan het koor en dat de dirigent en de voorzitter van de Muziekcommissie het eerste exemplaar in ontvangst
mochten nemen (zie foto ……….);

•

Er vier zangers zijn die achter de schermen belangrijk werk voor
de vereniging doen die wij langs deze weg willen bedanken;

•

Jules Boshouwers en Albert Hanzen er steeds stipt voor zorgen
dat onze muziekmappen op orde zijn en Huub Theunissen en Huub
Heijnen er altijd accuraat voor zorgen dat Orgel, toebehoren en
muziekmappen op de plaats van concert aanwezig zijn.

•

Zingende mensen Gelukkige mensen

Agenda:
Overzicht van concerten en
evenementen in 2013
Zie ook www.sintremigius.nl
Programma oktober t/m december 2013

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

Beschermvrouwe
Mevr. Roos Claessen - Savelsbergh

5 oktober, Remigiusfeest, 19.00
uur:
Opluisteren H. Mis in de parochiekerk.
Na afloop feestavond in het verenigingslokaal.
Jubilarissen 40 jaar lid: Leon Beckers,
50 jaar lid: Theo Hochstenbach
12 oktober, 19.30 uur:
Deelname aan de Zangersdag van de
Onderlinge Federatie te Ransdaal.
De uitvoeringen vinden plaats in de
Theresiakerk.
27 oktober:
Deelname aan het concours van het
KNZV te Tegelen
16 november, 19.00 uur:
Opluisteren Karnavalsmis van de
Kaatboere Kunder in de O.L.Vrouwe
kerk te Kunrade
14 december, 18.00 uur:
Kerstconcert Mannenkoor St. Remigius
in verenigingslokaal ’t Köppelke
26 december, 11.00 uur
Tweede Kerstdag: opluisteren H.
Mis in de Remigiuskerk te Klimmen
28 december, 20.00 uur:
Kwajongconcours in verenigingslokaal ’t Köppelke

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

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

Rekeningnummer
Vrienden van Remigius
IBAN:
NL22 RABO 0146 1176 46

In de spotlight
Voor een nadere kennismaking met onze
nieuwe zanger Wiel Braun werden we
gastvrij bij hem thuis ontvangen.
Een paar vragen voor Wiel!
Waarom besloot je bij het mannenkoor
“St. Remigius” te komen zingen?
“Ik heb vroeger gewerkt bij slagerij Weerts
(bij ’t Köppelke achterom) en ben daardoor goed bekend in Klimmen. Thieu
Geurts wist mij over te halen om te komen
zingen nu ik sinds 1 januari niet meer
werk.”
Zong je eerder bij andere koren?
“Nooit, ik ben ook niet echt muzikaal,
maar heb wel een goed gevoel voor ritme,
vooral met mijn vrouw op de dansvloer!”
Wat zijn je sterke en zwakke kanten?
“Ik sta positief in het leven en houd van
een grapje. Ik kan niet goed tegen die
mensen die over alles lopen te zeuren en
te z…..”
Heb je een favoriete vakantiebestemming?
“Nee, wij zijn geen echte vakantiegangers, wij genieten van de prachtige plek
waar we wonen en een stedentrip maken we ook wel eens.”
Wat eet en/of drink je het liefste?
“Italiaans of Frans, heerlijk! En voor een goed klaargemaakte lamsrack kun je me
’s nachts wakker maken; o ja, ik snurk ’s nachts (zwakke kant!). Mijn favoriete
drankje is Licor 43.
Hoe was je opvang bij St. Remigius?
“Goed, leuk, geen fratsen, prima.”
Wat verwacht je (of niet) bij het koor?
“Gewoon lekker laten lopen en nog lang zo doorgaan, hou de groep bij elkaar!”
Wat wil je nog kwijt?
Ik heb bewondering voor de serieuze en fanatieke aanpak van onze dirigent, maar
ik vind het net zo belangrijk om buiten de repetities om eens te lachen en te kaarten met elkaar.”

Paspoort:
Naam: Wiel Braun
Adres: Colmont 1A
Geboortedatum: 20-08-1949
Geboorteplaats: Winthagen (Voerendaal)
Gehuwd met: Hanny Bartholomé
Kinderen: 2 zonen, 29 en 31 jaar
(ex)Beroep: slager, 37 jaar een eigen zaak gehad
Hobby’s: kaarten, schaken, wandelen, tennissen, gezellig in de kroeg
Zingt bij St. Remigius sinds: maart 2013

