
Steun de zangers moreel en financieel, bezoek de concerten 

Remigius groeit en bloeit 

Mannenkoor St. Remigius (55jr) is in de 

bloei van haar leven en heeft  geen last van 

een midlifecrisis of ouderdomsverschijnse-

len. Het koor heeft nog zijn volledige aan-

trekkingskracht voor luisteraars en zangers. 

2008 was een moeilijk jaar voor Remigius, 

omdat het koor diverse zangers verloor 

rondom het vertrek van onze toenmalige 

dirigent Leo van Weersch. In 2009 is het 

ledental weer gestegen. Nadat er in 2010 

drie zangers overleden, startte het koor op 

1 januari 2011 met 38 actieve zangers; eind 

2011 waren het er al weer 42 en op het  

moment dat ik dit artikel schrijf, zijn alle  

zangstemmen van 1e tenor t/m 2e bas ver-

sterkt en hebben wij 44 zingende leden. 

Bewijs van de vriendschap binnen deze club 

is het feit, dat in de loop van drie jaren  

5 zangers terug zijn gekomen bij onze ver-

eniging. 

Remigius krijgt een luxeprobleem: de 
repetitieruimte wordt te klein! 

Vol trots meldde onze voorzitter,  

Jo Bertholet, op vrijdag 24 februari dat er 

41!! zangers op de repetitie aanwezig  

waren. 

Wij vroegen aan de 7 na 1 januari 2011 

toegetreden zangers wat hun bewogen 

heeft bij het Remigiuskoor te komen zingen; 

dit was hun antwoord: 

Peter Dierks, lid sinds juni 2011: 

Door mijn activiteiten ken ik veel mensen in 

Klimmen, maar heb kennisgemaakt met het 

koor rondom de reis naar Frankrijk een paar 

jaar geleden. Op kooravonden heb ik ook 

diverse zangers leren kennen. Maar het laatste zetje om 

mij bij Remigius aan te sluiten, kreeg ik na een gesprek 

met een van de vrienden van het koor. Snel daarna ben 

ik weer eens gaan luisteren op de repetitieavond en ben 

er sindsdien gebleven.  

Zef Winthagen, lid sinds oktober 2011: 

Ik kan daar kort in zijn: Tijdens de periode dat ik als uit 

hulp bij het koor was, heeft de vriendschappelijke sfeer 

en de leuke muziek mij doen besluiten te blijven. Dat ik 

nu lid ben van 2 koren, is voor mij geen probleem. Om-

dat ik bij twee koren met dezelfde dirigent zing, kan ik 

geen dubbele afspraken hebben. 

 

Ton Haubrich, lid sinds november 2011: 

Toen ik in Klimmen kwam wonen, zocht ik aansluiting bij 

de gemeenschap en omdat ik al langer zing, was de 

meest logische stap op zoek te gaan naar een koor. En 

dat werd Remigius, waar ik mij inmiddels goed thuis 

voel. In maart ga ik voor het eerst mee het podium op. 

Jan Hermans, (weer) lid sinds december 2011: 

Voordat ik verhuisde naar Eygelshoven heb ik 20 jaar bij 

Remigius gezongen. Toen ik terug verhuisde naar Klim-

men heb ik mij direct weer aangemeld bij het koor. 

Jules Jurgens, lid sinds januari 2012: 

Ik wilde al lang gaan zingen in een koor en ben gaan 

luisteren bij de Mastreechter Staar en een koor in Ge-

leen. Een zanger van Remigius, een goede bekende van 

ons, heeft mij overgehaald eens te komen luisteren bij 

het koor in Klimmen. Het bevalt mij prima! 

Jan Magneé, lid sinds januari 2012: 

Ik heb het koor en de fijne sfeer leren kennen tijdens de 

tijd, dat ik er als uithulp heb meegezongen. Na de con-

certreis van aflopen jaar was er die klik. De muziek van 

een mannenkoor vind ik net iets mooier. Zingen bij 2 

koren was plotseling geen bezwaar meer. 

Martin Schouten, lid sinds februari 
2012: 

Toen wij nog in Helden woonden zong ik al 

in een koor. Toen wij in Klimmen kwamen 

wonen, wilden wij graag integreren in de 

gemeenschap. Ik sprak zangers van het  

Remigiuskoor, die in mijn buurt wonen en 

ben gaan kijken en luisteren op de website. 

De kwaliteit van het koor en de vriendschap 

hebben mijn besluit beïnvloed. Wij hebben 

een fijne dirigent, waar wij zuinig op moeten 

zijn. 

Tenslotte nog even dit:  

Wij zijn trots op de Vrienden van Remigius, 

die het koor door dik en dun blijven steu-

nen. Wist u dat de Vriendenclub momenteel 

88 leden telt? 

 

Remigius steeds actief 

Sinds de concertreis van het Remigiuskoor, 

in oktober 2011, is er geen verslag gedaan 

van het wel en wee van het koor. Maar dat 

betekent geenszins, dat het koor niet meer 

buiten het repetitielokaal is gekomen. Het is 

gewoon even niet gelukt van iedere activi-

teit verslag uit te brengen op de website. In 

vogelvlucht een beschrijving van onze muzi-

kale uitstapjes: 

 

In november: 
Heeft het koor gezongen in de nieuwe  

supermarkt van Jan Linders in Klimmen. Dat 

werd zeer gewaardeerd en daarom is be-

loofd dat snel nog eens te herhalen; 

Wij danken de leden die ons gesteund 
hebben bij de actie van Jan Linders 

Vervolg zie ommezijde: 
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Vervolg Remigius steeds actief 

Vervolgens stonden de zangers op het podium 

in de Borenburg ter gelegenheid van het 95!!-

jarig jubileum van Gemengd koor Inter Nos uit 

Voerendaal. Behalve Inter Nos en Remigius 

werd daar nog muziek ten gehore gebracht 

door The Young Voices en het Voerendaals 

Mannenkoor. Een geslaagde avond met veel 

belangstelling; 

 

Op zaterdag 26 november werd door ons in de 

parochiekerk van Voerendaal de begrafenismis 

van mevrouw Paas-Bouwels muzikaal begeleid. 

In december: 
Werd in Schaesberg de begrafenis van de heer 

Huyten muzikaal begeleid en hebben wij in de 

kerk van Ubachsberg gezongen tijdens de zes-

wekendienst van mevrouw Pakbier-Bex; 

 

Was het  koor muzikaal aanwezig tijdens de 

receptie ter gelegenheid van het 50-jarig huwe-

lijksfeest van Els en Jan Hermans; 

 

In de parochiekerk van Klimmen zong het koor 

tijdens het Kerstconcert en, volgens traditie, 

tijdens de  H. Mis op 2e Kerstdag. 

In januari: 
Was het Remigiuskoor  present tijdens de be-

grafenis van Jo Lambij, commandant en voor-

zitter  van Broederschap Sint Sebastianus; 

 

Luisterde het koor de rouwdienst op voor Jo 

Dortu, een van de oprichters van Mannenkoor 

St. Remigius, in de kerk van Klimmen; 

 

Zong het koor tijdens de H. Mis voor de Stich-

ting Bondeko, gecelebreerd door Pater Jan Bos,  

en verzorgde, samen met Gemengd koor Les 

amis du bon Coeur uit Roermond, na afloop een 

miniconcert.  

De maand februari heeft het koor benut om aan het re-

pertoire te werken, o.a. ter voorbereiding op Pasen. Zan-

gers, dirigent en pianiste hebben er hard aan gewerkt. 

Wij nodigen u graag uit naar het resultaat te komen  

luisteren. 

Programma t/m augustus 2012 
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 

20 mei, 09.30 uur: 
Opluisteren H. Mis in de St. Hubertuskerk  

te Groot Genhout-Beek 

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 

11 augustus, 14.00-16.00 uur: 
Optreden tijdens Floriade in Venlo 

12 augustus, 10.45 uur: 
Opluisteren H. Mis in de Hamboskliniek te Kerkrade 

26 augustus, 15.00 uur: 
Remigiusbarbecue 

 

Paasmaandag 9 april 2012 

Na afloop van de eucharistievering van 11.00 uur, die 

traditioneel door het mannenkoor opgeluisterd wordt, is 

er in het verenigingslokaal wederom koffie met paas-

brood voor de leden van de Remigiusfamilie en kan men 

elkaar een Zalig Paasfeest toewensen. Bij dezen willen 

wij u als Vrienden graag van harte uitnodigen voor dit 

gezellig samenzijn. 


