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Zingende mensen Gelukkige mensen
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Mannenkoor St. Remigius
Klimmen

Agenda:
Overzicht van concerten en
evenementen in 2019
Zie ook www.sintremigius.nl

Opgericht op
28 oktober 1956
Lid KNZV-Limburg

Beschermvrouwe

Maandag 22 april, 11.00 uur:
Paasmaandag: opluisteren H. Mis in de parochiekerk
te Klimmen, 60-jarig priesterfeest van pater Jan Bos.
Nazit in het verenigingslokaal, waarna het koor de
Receptie van Pater Bos bezoekt in zaal Keulen

Mevr. Roos Claessen - Savelsbergh

Beschermheer
Dhr. Wil Houben

Zaterdag 11 mei, 19.30 uur:
Drie-korenconcert in de Borenburg te Voerendaal i.s.m.
Het Gäöls Mannenkoor uit Geulle, Mannenkoor de
Nachtegaal uit Someren en het Mannenkoor St. Remigius
Alle koren staan o.l.v. Paul Mestrom.
Zaterdag 18 mei, 19.30 uur:
Drie-korenconcert in de Hanehof te Geleen i.s.m. Het Gäöls
Mannenkoor, Mannenkoor de Nachtegaal uit Someren en
het Mannenkoor St. Remigius
Zaterdag 25 mei, 19.30 uur:
Drie-korenconcert in Het Varendonck College te Someren
i.s.m. Het Gäöls Mannenkoor, Mannenkoor de Nachtegaal
uit Someren en het Mannenkoor St. Remigius
Maandag 10 juni, 11.00 uur:
Pinkstermaandag: opluisteren H. Mis in de parochiekerk te
Klimmen
Zondag 7 juli, 08.30 uur:
Kermiszondag: Deelname aan de grote Bronk
Vrijdag t/m zondag 6, 7, 8 september:
Weekendje weg: Trier / Traben Trarbach

Voorzitter
Dhr. Henk Spit
Muzikale leiding
Paul Mestrom, dirigent
Pavlina Ognyanova, pianiste
Sandy Wijnands, repetitor

Secretariaat
Ger Meeüse
Zwaluwstraat 9, 6414VV Heerlen
E-mail: g.meeuse1@gmail.com
Website: www.sintremigius.nl

Zaterdag 5 oktober, Remigiusfeest, 19.00 uur:
Opluisteren H. Mis in de parochiekerk. Na afloop Remigiusfeest met optreden Ivo Rosbeek in het verenigingslokaal.
Jubilaris: Thieu Geurts (40 jaar)

Fotografie
Ton Haubrich
Dennis Schloesser
Redactieadres
Overheek 7, 6343 PB Klimmen
E-mail ebm.nicolaes@home.nl

Zaterdag 19 oktober, 19.30 uur:
Deelname aan de Zangersdag van de Onderlinge Federatie
in 't Geboew te Schin op Geul

De bijdrage € 30,00 per

Zaterdag 14 december, 18.30 uur:
Kerstconcert Remigius in het verenigingslokaal

Rekeningnummer
Vrienden van Remigius
IBAN:

Donderdag 26 december, 11.00 uur:
Tweede Kerstdag: Opluisteren H. Mis in de parochiekerk
i.s.m. ensemble Harmonie De Berggalm.
Nazit in het verenigingslokaal.
Zaterdag 28 december, 20.00 uur
Kwajongconcours in het verenigingslokaal
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Net zoals het veel andere mannenkoren vergaat, slinkt het ledenaantal
van ons koor door vergrijzing en het lukt ons niet nieuwe leden te
werven. Hoewel.....in 2018 is er één nieuwe zanger bij gekomen,
Math Wijnen.
Maar wij kijken vooruit en gaan iets doen aan ons imago. Sinds de
komst van Paul Mestrom wordt er hard gewerkt aan een moderner
repertoire.
Een tweede stap die wij gezet hebben, is onze outfit. Een financiële
bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vrienden van
Remigius heeft het mogelijk gemaakt een nieuwe pantalon en
overhemd voor zangers en dirigent aan te schaffen. Onlangs heeft de
firma Hendriks de nieuwe kleding geleverd. Zaterdag 11 mei a.s.
tijdens het
Drie-korenconcert zijn wij in het nieuw te bewonderen.

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.
Redactie
Ton Haubrich
Ger Meeüse
Gied Nicolaes
Leon Beckers

Zondag 22 september, 11.00 uur:
Opluisteren H. Mis Kasteel Rivieren Retersbeek bij
gelegenheid van 75 jaar bevrijding

Mannenkoor St. Remigius in het nieuw
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persoon voor 2019.

Een nieuwe piano
Onze piano is 20 jaar oud en begint aardig te verslijten en nieuwe
onderdelen zijn bijna niet meer te krijgen. Het bestuur ging daarom op
zoek en met de financiële steun van het Prins
Bernhard Cultuurfonds, het Fonds voor Sociale
Instellingen, de Rabobank en de Vrienden van
Remigius werd het mogelijk een Yamaha Roland
aan te schaffen. Onlangs kon het koor het
nieuwe instrument bewonderen en heeft Pavlina,
onze pianiste, het koor er een repetitie mee
begeleid. Voorlopig wordt deze alleen gebruikt
als wij naar buiten treden, tijdens de H. Mis op
2e Paasdag voor het eerst. Hub Heijnen,
2e Tenor, heeft een mooi onderstel gemaakt,
waarvoor hij tijdens de jaarvergadering met een
groot applaus bedankt is.
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Weekend Traben Trarbach

Kerstconcert, 15 december 2018

Van vrijdag 6 september t/m zondag 8 september 2019 maken een
groot aantal leden, dirigent en pianiste van het mannenkoor samen
met hun partners een uitstapje naar Traben Trarbach en Trier.
Er wordt gereisd per touringcar. Er zijn op dit moment nog plaatsen
beschikbaar in de bus en Vrienden, die het koor willen vergezellen, zijn
in deze van harte welkom.
Er wordt een bijdrage gevraagd
van €150,- per persoon.
Bij dit bedrag zijn inbegrepen:
- 2 overnachtingen inclusief
ontbijt
- 2 x diner
- Stadsrondrit Trier
- Vervoer per touringcar

Het kost wat, maar dan heb je
ook wat! Dat mag best gezegd
worden over het Kerstconcert van
15 december jl. Waarom deze
kreet? Nou, op de jaarvergadering werd terecht gewezen op de
uitgaven van onze eurotjes, die
voor het Kerstconcert toch ook
ruim € 250,- bedroegen. Maar als
je dan ook ziet hoeveel mensen,
groot en klein, naast onze eigen
zangers, een bijdrage hebben
geleverd, dan denk ik dat we heel
trots kunnen zijn op de geleverde prestaties:
Een grote groep enthousiaste kinderen van "Ummer Clumme";
Annique Habets-Dortu, dirigente;
Patrick Heckmanns, viool;
Katherina en Elena Heckmanns, viooltjes;
Carolien Kicken, dwarsfluit;
Levi Beijnsberger, drummer boy;
Mannenkoor Sint Remigius o.l.v. Paul Mestrom en pianiste
Pavlina Heckmanns;
Medewerkers van Grandcafé Klumme.
Gelukkig, 18.30 uur, eindelijk konden de kinderen, waarvan velen
verkleed, laten zien en horen dat ze zich goed hadden voorbereid en
schalde "De herdertjes lagen bij Nachte" door de mooi versierde en
goed gevulde zaal. Een afwisselend programma volgde met mooie
liederen van ons eigen koor, waarbij "O Holy Night" en
"King all-glorious" voor mij twee heerlijke kerst-toppers waren.
De basisschool- kinderen zetten echt hun beste beentje voor als
Jozef, Maria, schaap, engel, Rudolph of koning; iedereen was
aanwezig en ze zongen onder leiding van juffrouw Annique als
"Nachtegaaltjes".
De familie Heckmanns was dit jaar voltallig aanwezig en het was
duidelijk, dat de muzikale (denne)appeltjes hier niet ver van de
(kerst)boom zijn gevallen.
Zanger/opa Hub Lamby stond te glimmen toen zijn kleindochter
Carolien
het koor begeleidde op de dwarsfluit; wat een mooie optredens!
Bloemetjes, drankjes, kadobonnen, flessen drank en versiering, tja
het kost allemaal wat, maar was achteraf bezien volledig op zijn
plaats.
En dan te bedenken, dat onze eigen Jo Bertholet, voor nop, een
kerstverhaal bracht, dat de geboorte van Jezus en de drie koningen
verbeelde, alsof het in ons eigen Klimmen was gebeurd.
Ik kijk al weer uit naar 14 december 2019, 18.30 uur, dat duurt nog
lang!

Bij belangstelling graag op korte
termijn contact opnemen met
Thieu Geurts (045-4053189) of
per mail (thieug@ziggo.nl).

Restaurant Stadt Mühle

Het bestuur heeft onlangs onderstaand programma gepubliceerd:

Vrijdag 6 september 2019:
09.30 uur: Samenkomst bij Grandcafé Klumme
10.00 uur: Vertrek
13.00 uur: Aankomst Central-Hotel Traben Trarbach waarna incheck
Vrije middag
18.00 uur: Diner m.m.v. Pavlina en Patrick in Restaurant Stadt
Mühle
Zaterdag 7 september 2019:
Ontbijt, waarna vertrek per touringcar naar Trier
Stadsrondrit Trier
Vrije middag in Trier (wandelroutes zijn t.z.t. beschikbaar)
16.00 uur: Terugreis naar Traben Trarbach
18.00 uur: Diner en gezellig samenzijn in Central-Hotel Traben
Trarbach
Zondag 8 september 2019:
Ontbijt en uitcheck in Hotel
11.00 uur: Opluisteren H. Mis in de Katholieke Kerk van Traben
Trarbach
14.00 uur: Terugreis per touringcar naar Klimmen
17.00 uur: Aankomst bij Grandcafé Klumme
Evt. nazit in het Grandcafé
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Drie Koren Concerten Paul Mestrom Koren

Jaarvergadering 2019

Zoals reeds in de vorige Koarklanke aangekondigd werd, zijn we druk
bezig met de voorbereidingen op de Drie Koren Concerten in mei van
dit jaar.
Paul Mestrom is naast dirigent van ons mannenkoor "St. Remigius" ook
dirigent van het "Gäöls Mannenkoor" uit Geulle en Mannenkoor "De
Nachtegaal" uit Someren in Noord Brabant.
Deze concertreeks is een goed voorbeeld van samenwerking tussen
muziekverenigingen, hetgeen door de bonden van zangverenigingen en
hafabra-bonden gepromoot wordt.
De Harmonie-orkesten zullen naast een eigen programma ook een aantal koorwerken muzikaal ondersteunen.
De deelnemende mannenkoren nemen ieder een deel van het
programma voor hun rekening, maar zullen ook gezamenlijk
koorwerken vertolken.
De koren brengen op iedere locatie hetzelfde programma ten gehore,
de programma's van de harmonie-orkesten verschillen uiteraard per
concert.
Zaterdag 11 mei:
Drie Koren Concert in de Borenburg te Voerendaal. Aanvang 19.30 uur.
Naast de drie "Mestrom-koren" zal ook de Koninklijke Harmonie "De
Berggalm" uit Klimmen haar medewerking verlenen.
De entreeprijs voor deze concertavond bedraagt €10,- per persoon

Op vrijdag 1 maart, bij de start van het carnavalsweekend, kwamen de
leden van het koor bijeen in het verenigingslokaal voor de jaarlijkse
ledenvergadering. De vriendschap binnen deze vereniging wordt weer
eens bewezen door het feit, dat de paar afwezigen de moeite hadden
genomen zich af te melden voor deze avond.
Na opening door de voorzitter en een minuut stilte voor alle overleden
leden werden de jaarverslagen van secretaris en penningmeester(s)
doorgenomen en goedgekeurd. De kascontrolecommissie was goed te
spreken over het werk van de penningmeester van het koor en de
Vrienden van Remigius.
Nadat vastgesteld werd dat er dit jaar geen aftredende bestuursleden
zijn, werd overgegaan tot bespreking van het jaarprogramma van 2019.
Het belooft een actief verenigingsjaar te worden met (in mei) drie maal
een drie-korenconcert, een reisje naar de Moezel (gepland voor
september) en de Zangersdag (oktober).
Het voorstel van het bestuur, deel te nemen aan het Korenfestival van
het Zangersverbond (KNZV) in september 2020, werd unaniem
aangenomen.
Een door de voorzitter toegevoegd agendapunt was het afscheid van
Sjir Pisters als zanger, maar hij blijft lid van de muziekcommissie.
Rekening houdend met zijn enorme inzet voor het koor – deze
vriendelijke Bariton was 6 jaar voorzitter en vele jaren lid van de
muziekcommissie - werd Sjir, op voordracht van de voorzitter,
benoemd tot ere-bestuurslid, hetgeen door de leden ondersteund werd
met een enorm applaus.
Na een korte rondvraag werd de vergadering om negen uur gesloten
met de gebruikelijke Christelijke groet.

Voor het concert op zaterdag 11 mei in De Borenburg te
Voerendaal ontvangen de Vrienden van Remigius als blijk van
waardering voor de ontvangen sympathie en financiële
ondersteuning een gratis entreebewijs.
Vrienden, die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich
aanmelden bij onze penningmeester Thieu Geurts
(045-4053189)(thieug@ziggo.nl). Het entreebewijs zal dan op
de concertavond klaarliggen bij de entree van de Borenburg te
Voerendaal.
Zaterdag 18 mei:
Drie Koren Concert in de Hanehof te Geleen. Aanvang 19.30 uur.
De organisatie van deze avond is in handen van het
"Gäöls Mannenkoor" en Jeugdorkest Bunde zorgt voor de muzikale
ondersteuning.
Zaterdag 25 mei:
Drie Koren Concert in het Varendonck College aan de Kanaalstraat te
Someren.
Aanvang 19.30 uur. Het mannenkoor "De Nachtegaal" tekent voor de
organisatie en het Seniorenorkest Someren voor de muzikale
ondersteuning.
We hopen U op één of meerdere van deze concertavonden te mogen
begroeten.
U bent van harte uitgenodigd!
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