Muziek in Posterholt
De bus van Lindetours, die op zaterdag 22 maart rondom half zeven vertrok
uit “Klumme”, ging op weg naar Posterholt, waar de muzikanten, op uitnodiging van het Posterholts Gemengd koor, deelnamen aan het ‘Lente concert’,
waaraan behalve het Posterholts koor en de mannen (en vrouw) uit Klimmen
het gemengd koor Sing Along Singers uit Reuver meewerkten.
Om acht uur werd de avond geopend door het organiserende koor, onder de
bezielende leiding van Jacqueline Ligthart en begeleid door pianist Bart Golsteijn. Uitgevoerd werden werken van o.a. Morley, Haydn, Larson en Bárdos,
waaronder ook muziek, dat op een concours ten gehore was gebracht.
Als tweede stond het koor uit Reuver, onder leiding van dirigent John Wauben, met aan de piano Ludmilla Seroo, op het prachtig versierde podium. Dit
inmiddels 45 jaar jonge koor blijkt in 1969 gestart te zijn als jongerenkoor
en zingt nog steeds, met een jeugdig elan, de sterren van de hemel. De door
hen uitgevoerde populaire werken zoals o.a. de Queen medley, Thank you
for the Music en Blame it on the Bossa Nova oogstten een daverend applaus.
Na de pauze werd het tijd voor Mannenkoor-muziek en stond ons koor onder
de warme schijnwerpers, geleid door Ger Franken en begeleid door onze eigen Linda Smolenaers (aan de vleugel), Etienne Kikken (met zijn Djembe)
en Tenor Fred Willems (met gitaar).
Onze ‘reis door de wereld’ voerde de toehoorders van Afrika, via Amerika,
Japan en Oost-Europa naar België om vervolgens terug in Nederland te eindigen met als toegift het Veldboeket, dat overigens tastbaar door
2e bas Jan Horsmans aangeboden werd aan onze pianiste Linda.
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Tijdens een gezellige ‘nazit’ waarbij, onder het genot van een potje bier, nog
volop muziek gemaakt werd, vertrok de bus rondom het midder-nachtelijke
uur weer richting huis.

Wensen jullie
Gied Nicolaes, Ger Meeüse, Ton Haubrich, Leon Beckers

Zingende mensen Gelukkige mensen

Agenda:
Overzicht van concerten en
evenementen in 2014 april t/m
oktober

Mannenkoor St. Remigius
Klimmen

Zie ook www.sintremigius.nl

Beschermvrouwe

Maandag 21 april, 11.00 uur:
Paasmaandag: opluisteren H. Mis in de
parochiekerk te Klimmen
Zaterdag 17 mei, 19.30 uur:
Deelname aan het Heuvellandconcert
(projectkoor) in de Tennishal te Vaals
Zaterdag 7 juni, 16.00 uur:
Opluisteren H.Mis in de St. Clemenskerk
te Hulsberg t.g.v. het 50-jarig huwelijksfeest van Wiel en Maria Wouters-Deckers
Maandag 9 juni, 11.00 uur:
Pinkstermaandag: opluisteren H. Mis in
de parochiekerk te Klimmen
Zaterdag 21 juni, 19.30 uur:
Deelname aan het Vrijthofconcert te
Klimmen
Zondag 6 juli, 08.30 uur:
Kermiszondag: Deelname aan de grote
Bronk
Zondag 17 augustus, 10.45 uur:
Opluisteren H.Mis in de Hamboskliniek te
Kerkrade
Zondag 31 augustus, 15.00 uur:
Remigiusbarbeque
Zaterdag 4 oktober, 19.00 uur:
Remigiusfeest: Opluisteren H.Mis in de
parochiekerk te Klimmen
Aansluitend feestavond in het verenigingslokaal met huldiging van de jubilarissen Sjir Pisters (50 jaar) en Lou Caubo
(40 jaar)
Zaterdag 11 oktober, 20.00 uur:
Deelname aan de zangersdag van de Onderlinge federatie te Houthem
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Componist: Kousaka Dan.
Het is een geliefd Japans lied over een man die naar de oceaan gaat om te
reflecteren op zijn leven.
Bij elke golf ziet hij een kans en die golf draagt hem en tilt hem op naar een
nieuwe bestemming. Als een golf terugvalt in de oceaan bedenkt hij de fouten,
die hij heeft gemaakt.
Het is een meeslepend lied, dat grotendeels in het Japans en deels in het
Engels wordt gezongen. Op het Federatie-concert in Ransdaal op
12 oktober jl. heeft Remigius het werk uitgevoerd. Ondanks de matige
akoestiek in de Ransdaalse kerk was het toch een klein feestje!
De afgestudeerden van St. Mary’s International School in Japan zingen dit
werk jaarlijks; het staat symbool voor de kansen die er voor hen liggen in het
leven nu ze van school gaan, pak ze en benut ze, al zal dat niet altijd lukken.

Wist u dat....................
- Leo Laeven, na een bestuurslidmaatschap van 28 jaar, afscheid genomen heeft van het bestuur;
- Jo Bertholet tijdens de jaarvergadering herkozen is als voorzitter;
- Ton Haubrich tijdens diezelfde jaarvergadering gekozen is tot bestuurslid;
- Wij beide heren daarmee van harte feliciteren;
- Na de mis van 2e Paasdag weer het tradionele koffiedrinken zal plaatsvinden, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd;
- Ter voorbereiding op het Heuvellandconcert dat op 17 mei plaatsvindt in
Vaals, het koor tijdelijk is uitgebreid met 3 drie zangers;
- Twee van deze drie mannen oud-zangers van het koor zijn;
- Er verder niets meer te melden is;
- Oh ja wist u dat u ons koor ook kunt steunen met lot(en) van de
“Vrienden loterij”, informatie vindt u bij deze uitgave van de Koarklanke.

Weer geen plaats in de herberg….
De zaal van ’t Köppelke was vol op 14 december 2013; stampvol!
Bestond Sint Remigius al 100 jaar? Nee, we zijn op weg naar de 60, maar
aan de kerstviering werd naast ons mannenkoor medewerking verleend door
Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Cecilia uit Ransdaal, The Young Voices uit
Voerendaal, het jeugdorkest van Harmonie de Berggalm en een groot aantal
zingende en spelende kinderen van de basisscholen uit Klimmen en Ransdaal.
Zeker 150 grote en kleine mensen, die er hun schouders onder hebben gezet om van de kerstviering 2013 een waar spektakel te maken. Spreekstalmeester Jo Bertholet sprak op een sfeervolle manier het afwisselende programma aan elkaar. Alle ingrediënten, die bij een kerstfeest horen, passeerden de revue: muziek, zang, engelen en schapen, herders en koningen,
spijs, drank en kerstkransjes. Dank voor de vele helpende handen en een
speciaal sterretje voor Linda Smolenaers, die naast de begeleiding van ons
koor ook de zang en het toneel van de kinderen regisseerde!
Op Tweede Kerstdag luisterde Sint Remigius de H.Mis van 11.00 uur in de
kerk op mooie wijze op. Hoewel deze herberg niet geheel vol zat, mochten
we ook daar genieten van een behoorlijke belangstelling. Pater Bos, weer
hersteld van een operatie, was in staat om in de dienst voor te gaan. Als extra smaakmaakster speelde Carlijn Schleepen twee mooie stukken op de
dwarsfluit.
Kerstaktiviteiten om met genoegen op terug te kijken en voor herhaling vatbaar.

De Kinderen van de “Keasjstal” van de
basisscholen Klimmen en Ransdaal

Financiën Vriendenclub
Tijdens de jaarvergadering op vrijdag 4 maart jl. werden de financiële overzichten 2013 van ons mannenkoor, inclusief die van de Vrienden van Remigius, goedgekeurd.
In 2013 hadden we 98 betalende “vrienden”; hulde.
Hoewel alle middelen van de Vrienden naar de kas van Remigius vloeien,
willen we toch zichtbaar houden waar het geld aan is besteed.
In 2013 was dat aan:
•
De bus naar het concours in Tegelen;
•
Een forse bijdrage aan de aanschaf van nieuwe smokings;
•
Aankoop vestjes nieuwe leden.
U ziet, dat uw geld hard nodig is en steeds, bewaakt door het bestuur van
de vriendenclub, aan zeer nuttige en noodzakelijke zaken wordt uitgegeven.
Hartelijk dank voor uw bijdrage en we hopen nog vele jaren op u te kunnen
rekenen.
Leo bedankt, Leo bedankt, Leo Leo …….
Na een bestuurslidmaatschap van 28 jaar,
waarin hij meerdere voorzitters en tal van
bestuursleden voorbij zag komen, nam Leo
Laeven afscheid van het bestuur van St.
Remigius; gelukkig blijft hij wel zingen!
Leo’s afscheid was wel het belangrijkste
punt op de jaarvergadering van 14 maart
jongstleden. We keken voldaan terug op
een goed 2013, waarin we optraden in
8 concerten, 10 eucharistievieringen en een
viertal andere bijeenkomsten. Notulen, jaar
- en financiële verslagen waren op een enkele opmerking na hamerstukken. Het jaarlijks interen op een stukje van de
reserves is wel een punt van aandacht.
Bestuursmutaties: Nagenoeg unaniem werd aftredend voorzitter Jo Bertholet
opnieuw als voorzitter gekozen, proficiat. Leo Laeven zorgde vanuit het bestuur zelf voor de voordracht van Ton Haubrich als nieuw bestuurslid, opnieuw gingen bijna alle handen omhoog!
Dan de rondvraag, en ook die liep, zoals in het verleden vaak anders, dit jaar
soepel en vooral vlot! Allen bedankt voor hun inzet en het vele werk en gelukkig was er, na sluiting met de christelijke groet, volop ruimte om aan de bar
van Truusan na te praten (en te drinken).

In de spotlight

‘T HEUVELLAND JEET PLAT!
De 3e editie van het Heuvelland Projectkoor vindt
plaats op zaterdag 17 mei aanstaande in het
Tenniscentrum aan de Sneeuwberglaan 1d te Vaals.
In september 2011 zongen we met ruim 200 mannen
de Polfermolen in Valkenburg uit zijn voegen.
In november 2012 deden diezelfde zes mannenkoren
in de sporthal van Gulpen, samen met orkest Salon
Rouge en de Roermondse Gé Reinders, opnieuw het
Heuvelland trillen.
Waarschijnlijk voor het laatst krijgt wederom iedereen de kans om zich aan
te sluiten bij het Heuvellandconcert van de mannenkoren uit Valkenburg,
Klimmen, Meerssen, Schin op Geul, Lemiers, Mechelen, Gulpen en Vaals.
Acht koren, aangevuld met vrijwilligers, brengen voor de pauze een internationaal licht klassiek en na de pauze een vooral Limburgs programma ten
gehore. Doel van dit alles is om de koorzang te promoten en geïnteresseerden de kans te geven om mee te doen. Niemand minder dan Jack Vinders is
de speciale gast van de avond, die solo maar ook samen met alle mannen
voor spektakel zal zorgen, dat ook in Duitsland en België te horen zal zijn!
De presentatie is in handen van Henk Hover, bekend van L1.
Kaarten voor dit concert, dat om 19.30 uur begint, zijn verkrijgbaar via de
zangers, bij café-restaurant ’t Köppelke en bij slagerij Geisen.
Deze toegangskaarten kosten €10,- p.p. (inclusief één consumptie).
Meer informatie vindt u op de website
www.sintremigius.nl of
wwwheuvellandkoor.nl.
Van harte allemaal uitgenodigd om op
17 mei naar Vaals te komen en te
genieten van dit schitterende concert.

Jack Vinders is een rasartiest van
Limburgse bodem.
Cabaretier, columnist,
liedjesschrijver, acteur, presentator
maar vooral zanger.
www.jackvinders.nl/

Hierbij maken we nader kennis met onze
nieuwe zanger Giel Coenjaerts.
Waarom besloot je bij het mannenkoor
St. Remigius te komen zingen?
“Mannenkoorzang spreekt mij aan en omdat ik al in Ransdaal zing, hebben Jo Sijben en Zef Winthagen mij overgehaald
om ook bij Remigius te komen zingen;
het Heuvellandprojectkoor van 2012 gaf
het laatste zetje.”
Zong je eerder bij andere koren?
“Vroeger al enkele jaren en de laatste 15 jaar opnieuw bij het Gemengd Zangkoor van Ransdaal.”
Wat zijn je sterke en zwakke kanten?
“Ik ben vooral een doener” ,zegt Giel, “techniek, handen uit de mouwen en
aan de gang.” Dat kun je dan ook wel zien aan zijn huis en tuin: tiptop.
“Bestuurlijke functies en schrijfwerk zijn niet mijn sterke kanten.”
Heb je een favoriete vakantiebestemming?
“Zuid-Frankrijk met zijn prachtige afwisselende omgeving en natuur vind ik
schitterend. Ook een vakantie naar Moskou en Sint Petersburg hebben grote
indruk op me gemaakt, vooral vanwege de enorme contrasten!”
Wat eet en/of drink je het liefste?
“Voor zuurkool of een lekker bord soep kun je me ’s nachts wakker maken.
Sterke drank…zelden, doe mij maar een lekker verzorgd pilsje.”
Hoe was je opvang bij St. Remigius?
“Nou ben ik wel een mensen-mens zegt Giel, maar de eerste aandacht van de
leiding was gering. Contact met de groep was open en goed benaderbaar.”
Wat verwacht je (of niet) bij het koor?
“Dat we nog lang mogen blijven zingen, maar aandacht voor aanwas van
nieuwe leden is wel belangrijk, want anders …….”
Wat wil je nog kwijt?
“Het bevalt me prima, ik blijf! Als de communicatie maar open blijft.”
Paspoort:
Naam: Giel Coenjaerts
Adres: Termaar 9 Klimmen
Geboortedatum: 05-03-1951
Geboorteplaats: Valkenburg-Houthem-Sint Gerlach
Burgerlijke staat: Samenwonend met Gerty
Kinderen: Een zoon en een dochter en 4 kleinkinderen
(ex)Beroep: Garagehouder (34 jaar)
Hobby’s: Tuinieren, zingen, wandelen
Zingt bij St. Remigius sinds: Najaar 2012

