
Charel Bertholet 

* KLIMMEN 18 APRIL 1912 
† HASSELT  17 MRT 2001 

 

Lid van 28 okt. 1956 – † 
1ste tenor 

Bestuurslid van 14-09-1958 t/m 21-03-1971 in de functie van penningmeester,  
van 21-03-1971 t/m 1-02-1973 in de functie van 2e penningmeester.  
Vanaf 1-02-1973 t/m 27-03-1983 lid van bestuur. 
30 april 1982 koninklijke onderscheiding voor 50 jaar zanger en zijn verdienste voor de koorzang, de 
eremedaille in zilver van Oranje-Nassau. 
08-01-1993 benoemd tot erebestuurslid tot dan toe actief lid geweest. 

 
In Memoriam 

Op 23 maart hebben wij ons erelid, Charel Bertholet begraven. Charel was een "Remigiusman'.  
In hart en nieren. Vele jaren maakte hij, in zijn tijd als actief zanger, deel uit van het bestuur, waarvan maar 
liefst 15 jaar als penningmeester. Hij was een begenadigd tenor en het was met pijn in het hart dat hij het 
zingen op hoge leeftijd eraan moest geven. Andere grote verdiensten voor het koor verwierf hij door zijn 
creativiteit en zijn artistieke gaven. Hij wordt ook herinnerd als een oerdegelijke huisvader die tijdens het 
wekelijkse spelletje kaart met Piet, Rinus, Sjir, en d'r "Tackel" om elf uur steevast zei: “De vrouw wach op 
mich", opstond en naar huis ging. Charel leeft voort in het koor door deze feiten en door zijn zoon en zijn 
schoonzoon die natuurlijk Remigius zanger werden. Het koor had de droeve plicht de uitvaartdienst op te 
luisteren als laatste eerbetoon aan deze vriend die niet voor niets door veel zangers "d'r Noonk Charel" 
werd genoemd. Deze aangrijpende uitvaartdienst zal menig zanger nog heel lang blijven heugen. Charel 
moge rusten in vrede en dat zij die achterblijven troost mogen putten uit deze woorden. 

 

"lch kos nog váöl vertelle, meh 't book is oet." 

Zien letste teikening zint de traone op oos gezich,  
nae 't achterblieve vilt neet lich 
 't haet os good gedaon, neet allein te blieve sjtaon 
 eur kaarte, wunsje, wuèrd, eur doa zíën in de kirk 
haet op os allenej gewirk  
ouch der sioane klank van "ziene zanK'  
dooge good bie der letste gank van  
miene leve man, ozze Pa, sjoanPa  
opa Klumme, uevergroatvader, broor, noonk en naef 

Charel Bertholet 

Ozze dank is bienoa neet in wuérd oet te drukke, hiël váöl merci 
Der zeswaekedeens wuërd gehouwte op zondig 29 april2001 om 10.30 oer in de kirk van der H. Remigius 
op Klumme 

Mia Bertholet-Habets kinger, kleinkinger en achterkleinkinger 

 



 
Kasboek 1963 
 

 

Contributie bijdrage leden 1961 


