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Remigiusfeest 2011 

Dit jaar vierde Mannenkoor St Remigius, op 

zaterdag 1 oktober een bijzonder  

Patroonsfeest. Maar liefst 2 zangers,  

Albert Hanzen en Jo Bertholet, vierden hun 

50-jarig jubileum.  

De avond begon uiteraard met het zingen 

tijdens de H. Mis in de Remigiuskerk.  

Speciale gast van het koor was deze keer  

Ger Bertholet, die begeleid door het koor  

 ‘d’r Voëgel’ zong. Ook Niek Braun was weer 

van de partij om het koor met zijn djembé te 

begeleiden. Nadat het koor,  als groet aan de 

overleden zangers, gezongen had op het 

kerkhof, wandelde het gezelschap naar  

’t Köppelke. 

Toen iedereen een plaatsje gevonden had 

werd het buffet geopend en konden de vele 

aanwezigen genieten van koude en warme 

gerechten. Daarna startte het officiële ge-

deelte van de avond. 

Albert Hanzen werd toegesproken door voor-

zitter Jo, die onder andere memoreerde, dat 

Albert al enkele dagen langer in het  

Remigiuskoor zong en hem op enig moment 

overgehaald heeft mee te gaan. Albert is een 

groot deel van zijn muziekcarrière bestuurlijk 

actief geweest binnen de vereniging en ver-

der bij iedereen bekend als gedreven muziek-

commissielid en archivaris. Aan het einde van 

de speech ontving Albert onder andere de 

gouden manchetknopen met het embleem 

van het Remigiuskoor en Riet ontving een mooie bos  

bloemen.  

Hierna was het de beurt aan Jo, om naast zijn echtgeno-

te Mia plaats te nemen op de vierde stoel. 

 De beschermheer van ons koor, Dieudonné Akkermans,  

nam de huldiging van Jo voor zijn rekening en dat deed 

hij op een bijzonder fijne manier. Onder andere werden  

bijzondere verdiensten van Jo aangehaald, maar ook 

enkele anekdotes, die de spreker waren toegespeeld of 

die hij uit eigen ervaring kon vertellen.  

Bijzondere verrassing was, dat Mia Heijmans Jo vroeg 

de gouden manchetknopen te dragen van Rien, die de-

ze slechts eenmaal heeft kunnen gebruiken. Nadat aan 

echtgenote Mia Bertholet nog een mooie bos bloemen 

was overhandigd, werd het woord gegeven aan Joos 

Truijen, de voorzitter van het KNZV Limburg, die beide 

jubilarissen, namens de Limburgse zangersbond, mocht 

onderscheiden met een bijzonder ereteken met oorkon-

de.  

Ter afsluiting van dit officiële gedeelte werden 

door de zangers nog enkele stukken gezon-

gen, waarna iedereen de gelegenheid had de 

jubilarissen en hun echtgenotes te feliciteren.  

Minder officieel, maar zeker zo leuk, waren 

daarna de optredens door respectievelijk de 

baritons, de 2e bassen en de leden van het 

bestuur. Bijzondere onderbreking was de 

overval gepleegd door de ‘complicen’ van Op-

pe Bok, de Bokkenrijders van Klimmen. 

Na een door Cees Kleinman voorgelezen ver-

klaring, die uitbundig bevestigd werd door de 

overige aanwezige Bokkenrijders, voor deze 

gelegenheid uitgedost met hoed en rode zak-

doek, werd aan Jo Bertholet de eerste fles, 

speciaal voor de Bokkenrijders gebrouwen, 

Pouffe aangeboden.  



NIEUWSBRIEF NO. 10 

 

DECEMBER 2011 

Zingende mensen 

 Gelukkige mensen 
Steun de zangers moreel en financieel, bezoek de concerten 

Secretariaat: Gied Nicolaes  

Overheek 7 6343 PB Klimmen 

E-mail: ebm.nicolaes@home.nl 

Rekeningnummer 1461.17.646 

Programma december 2011 

3 december, 19.00 uur: 

Opluisteren H. Mis in de  parochiekerk te 
Ubachsberg 
Zeswekendienst moeder bariton John Pakbier 
3 december, 20.00 uur: 

Kwajongconcours in verenigingslokaal  
“’t Köppelke” 
10 december, 20.00 uur: 

 Reunie concertreis oktober 2011 in verenigings-
lokaal “’t Köppelke” 
18 december, 17.00 uur: 

Deelname aan het Kerstconcert in de  
Remigiuskerk te Klimmen 
26 december, 11.00 uur: 

Tweede Kerstdag: opluisteren H. Mis in de  
Remigiuskerk te Klimmen 

Contributie 2012 

Ook in 2012 hopen wij u als lid van onze vriendenclub te 

mogen begroeten bij onze activiteiten, concerten en ove-

rige optredens. Uw sympathie en belangstelling ervaren 

wij als motiverend. 

Bij dezen ook onze oprechte dank voor uw financiële 

steun in het afgelopen jaar en we hopen uiteraard ook in 

2012 op uw sympathie en steun te mogen vertrouwen. 

Het contributiebedrag van € 25,- per persoon voor 2012 

kunt u overmaken op rekeningnummer 1461.17.646 

o.v.v. contributie 2012 “Vrienden van Remigius”. 

Indien u nieuwe sympathisanten kent of weet, schroom 

dan niet om contact op te nemen met onze secretaris 

Gied Nicolaes. 

Tweede Kerstdag 26 december 2011 

Op Tweede Kerstdag luistert het mannenkoor 

om 11.00 uur de H. Mis op in de kerk te Klim-

men. Na afloop van deze H. Mis wordt u samen 

met uw partner van harte uitgenodigd in ’t Köp-

pelke om elkaar onder het genot van een kop 

koffie met kerstbrood een Zalig Kerstfeest toe te 

wensen.  

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op vrijdag 6 januari vindt onze traditionele 

nieuwjaarsbijeenkomst plaats. U bent welkom 

vanaf 21.00 uur in ons verenigingslokaal. Onder 

het genot van een hapje en een drankje kunnen 

we elkaar alle goeds toewensen voor het nieuwe 

jaar. Wij hopen u uiteraard ook dan te mogen 

begroeten. 

Concept programma eerste helft 2012 

6 januari, 21.00 uur:  

Nieuwjaarsbijeenkomst in het verenigingslokaal 
15 januari, 10.45 uur: 

Opluisteren H. Mis Bondeko met miniconcert  
(na afloop) in de parochiekerk te Klimmen 
18 maart, 11.30 uur: 

Opluisteren H. Mis in de St. Jozefkerk te Waubach 
Maart of april: 

Concert samen met Brunssums Mannenkoor te Brunssum  
9 april, 11.00 uur: 

Paasmaandag: opluisteren H. Mis in de parochiekerk te 
Klimmen  
29 april, 11.30 uur: 

Opluisteren H. Mis in de H. Nicolaes en H. Barbara Kerk te 
Valkenburg 
28 mei, 11.00 uur: 

Pinkstermaandag: opluisteren H. Mis in de parochiekerk 
te Klimmen  
17 juni, 07.00-18.00 uur: 

Grote wandeling, organisatie door Wandelsjtekke  
1 juli, 08.30 uur:  

Kermiszondag: Deelname aan de grote Bronk 

 

Een Zalig Kerstfeest  

en de  

beste wensen voor 2012 

Bestuur  

Vrienden van Remigius 
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Mannenkoor St. Remigius op concertreis 

in Oostenrijk 

Mannenkoor St Remigius uit Klimmen beleef-

de  van 22 tm 26 oktober een 5 daagse  

concertreis naar Tirol, Oostenrijk. Net als tien 

jaar geleden verbleef het koor in Wenns in 

het Pitztal.  Het verblijf werd goed verzorgd 

door drie generaties van de familie Turner 

van Gasthof Pension Pitztaler Hof, die al  

70 jaar eigenaar is van dit logement.  

Het gezelschap van 85 personen bestond uit  

± 40 zangers met echtgenotes, bescherm-

vrouwe mevrouw Claessen-Savelberg , be-

schermheer Dieudonné Akkermans 

(burgemeester van Eijsden-Margraten) en 

erelid de heer Strous, dirigent Ger Franken, 

pianiste Linda Smolenaers en ongeveer 14 

trouwe vrienden van het koor.  Vermeldens-

waardig is, dat het koor voor deze gelegen-

heid versterkt werd door drie zangers van 

Gemengd Koor St Ceacilia uit Ransdaal. 

Het koor vertrok om bijna half 7, met enige 

vertraging  doordat één van de zangers last 

had van een kapotte wekker, maar arriveerde 

op zaterdagavond reeds om 16.45 uur in 

Wenns, na een zeer voorspoedige reis (dank 

zij Tourincarbedrijf Heijthuijzen uit Elsloo) en 

werd tijdens het diner hartelijk verwelkomd 

door de ‘vice Bürgermeisterin’ Andrea Lech 

Leitner.  Op zondagmorgen werd reeds de H. 

Mis van half negen opgeluisterd in de  

Johannes Kirche van Wenns.  

Zondagavond 23 oktober was er een optre-

den in Kulturzentrum Roppen samen met  

2 andere koren uit de omgeving (Arzler Sängerrunde 

en MGV Roppen). Tijdens de beide optredens van zon-

dag werd het Remigiuskoor overigens op Djembé be-

geleid door de echtgenote van de plaatselijke huisarts, 

Monica Unger. 

Maandagochtend werd het gezelschap rondgeleid in 

Stift Stams, een 800 jaar oud klooster waarin naast 

Rococo ook vele andere cultuurstijlen uit de afgelopen 

eeuwen te bewonderen waren. Tijdens dit verblijf  

werd nog gezongen door het koor in de prachtige  

Stiftkirche, 

tot grote verrassing van de beide gastheren.  

’s Middags stonden een wandeling, een lunch en 

een Schnapsprobe in Arzl op het programma.  

’s Avonds was tijdens het diner gezorgd voor 

levende muziek. Verder traden tijdens dit  

samenzijn de meegereisde Hofbrouwers op,  

die begeleid werden door onze Dirndl   

Linda Smolenaers. Deze zangers besloten na  

40 jaar nog één maal op te treden voor (eigen) 

publiek en zij oogstten daarmee veel applaus.  

Foto gemaakt tijdens het bezoek aan Natuurpark Kaunergrat op 1200 meter hoogte.  
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Dinsdagochtend werd een bezoek  gebracht 

aan Natuurpark Kaunergrat  op 1200 meter 

hoogte, dat alleen met speciale vergunning met 

de bus kon worden bereikt. Dinsdagavond (aan 

de vooravond van de Nationale feestdag van 

Oostenrijk) trad het koor voor het voetlicht in 

de Gruabe-Arena in Arzl samen met het Pitztal 

Chor onder leiding van de 21-jarige dirigente 

Sara Loukota en de Geschwister Weber.  

Speciale gasten van die avond waren de Pas-

toor van Wenns en de burgemeesters van 

Wenns en Arzl. Bij terugkomst in het hotel 

werd Barbara Weber – Turner, die nauw be-

trokken was bij de organisatie van ons verblijf, 

in het zonnetje gezet. Tevens werd een kleine 

muzikale hulde gebracht aan de eerder ge-

noemde Loco-burgemeester Andrea Lech Leit-

ner, die in een aangrenzende ruimte haar  

40e verjaardag vierde.  

Ons  muzikale ‘Veldboeket’, begeleid door een 

echte bos bloemen, werd de jarige even hele-

maal teveel. Ook de Geschwister Weber zorg-

den nog voor een kleine muzikale hulde voor 

zowel de jarige als het Nederlandse gezelschap.  

Woendagmorgen werd, na een muzikaal af-

scheid, de thuisreis aanvaard, die ondanks een 

uurtje vertraging in het verkeer, veilig werd 

afgerond om ongeveer kwart over negen  

’s avonds. 

10 december, 20.00 uur: 

Reunie concertreis  2011  

in verenigingslokaal  

“’t Köppelke” 

Iedereen van de Vrienden 

is van harte welkom. 

Er wordt een film gedraaid 

en foto’s gepresenteerd 

die tijdens de reis zijn ge-

maakt 
Foto tijdens het optreden in de Gruabe-Arena in Arzl. 

Foto gezamenlijk optreden met de 2 andere koren tijdens het concert in 

Kulturzentrum Roppen (Arzler Sängerrunde en MGV Roppen)  


