Wiel Wouters
* Hulsberg 28 juli 1937
† Heerlen 12 april 2015

Lid vanaf 01-06-2003 - †

“ ozze köster is neet mieë “ 12-04-2015
In 2003 koams doe mit d’r Hub Bemelmans ouch oet Hulsberg en ouch
van
’t Kirkkoar noa Klumme. Doe haws genog van ’t bare binge van die vrouwluuj onger de repetiesje. In de
verondersjtèlling dat dat biej Remigius onger mansluuj angesj woar. Noa innige jaore kaoms doe der eavel
achter dat sommige mansluuj d’r ouch get va kinne. Dèks genog höbs doe mich en d’r dirigent dao op
aagesjpraoke. Zelde waors doe d’r neet biej, op de repetiesje en biej oetveuringe. En ummer kritiesch es
get neet goot waor, Ger zouw ver dat nog ins pakke, dat zit neet richtig. Biej os reize of ’t noe nao de
Floriade, nao Genk, Ostkantons, Dieu sûr Meuse of Oästeriek waor, doe waorjs ummer d’rbiej, meistal mit
Maria en altied woars doe eine van de Gangmeakesj. Neet te vergaete ’t optrea op de Remigiusaovende
woas doe tekste vüër sjreefs en natuurlik mitdoogs.’t Goong biej dich ummer same, iërsj serieus zinge en
daonao sjpas en plezeer make. Veurig jaor höbbe veer uch in juni nog eij groat plezeer gedao, veer höbbe
de mès gezonge wie deer vieftig jaor getrouwd waort. In januari van dit jaor höbs doe os versjrokke, mit
der oetsjlaag van d’r oncoloog. Doanoa hôbs doe dich extra vasgebete in dien groatste leefhöbberie en os
nog innige repetiesejs ongersjteunt. En noe zint viër versjlage want doe moos os gans plotseling verlaote.
Noe zing viër zonger dich méh waal vüër dich.
“Köster Wiel, ’t Geit dich good biej oos zengersjvrung en alle angere dao baove
Uitvaartdienst: Vrijdag 17 april 2015 10.30 uur.

Huwelijksfeest Maria en Wiel Wouters
(Nieuwsbrief No.19 Augustus 2014)

Zaterdag 7 juni stond in het teken van het
50-jarig huwelijksfeest van onze 2e bas
Wiel Wouters en zijn echtgenote Maria. In
de Clemenskerk in Hulsberg werd op deze
prachtige zaterdagmiddag de H. Mis
voorgegaan door Pater Bos, waarna het
hele gezelschap, op uitnodiging van het
bruidspaar, naar feestzaal “Op de Trepkes”
vertrok, waar het koor nog enkele
nummers heeft gezongen en waarna nog
een heel gezellig avond volgde.

Wiel d’r bokkenrijer veroordeeld tijdens het Bokkenrijdersfeest 2012 te Clumme

