
Een prachtig jubileumconcert 29 oktober 2016 
 

Onze Limburgse wielrenner Tom Dumoulin zei laatst in een interview  
terugkijkend op een gereden koers toen de journalist vroeg, hoe kijk je 
er nu op terug:”Achteraf is het mooi wonen”, waarmee hij wilde zeggen, 
dat je achteraf het beste ziet hoe je fouten had kunnen voorkomen. 
Terugkijkend op ons jubileumconcert probeer je als organisatie ook even 
te kijken naar wat beter had gekund, maar dan wordt het zoeken!  
Muzikaal gezien was het een topavond. De muziekcommissie van 
ons koor, onder leiding van bestuurslid Cees Herijgers, had een ambiti-
eus en afwisselend programma samengesteld. Een scheiding was ge-
maakt door stukken te zingen die we al eerder hadden ingestudeerd; 
vóór dat we zongen onder onze huidige dirigent. 
Im Abendrot van Schubert is zelfs het muziekstuk met boeknummer 1 
uit ons repertoire van bijna 600 werken. Het werd a capella gezongen 
en je kon in de zaal een speld horen vallen. An Evening’s Pastorale en 
gedeelten uit Les Pêcheurs de   Perles van Bizet zijn heerlijke klassiekers 
om te zingen en om naar te luisteren. 
Steeds weer is het een feest om met sopraan Maria van Dongen samen 
te mogen zingen en ook als zij soleert, is het moeilijk om geen kippen-
vel te krijgen. 
Voor en na de pauze haalde het ingehuurde orkest Salon Rouge alles uit 
de (klank)kast om samen met Mannenkoor Sint Remigius, en ook met 
haar eigen miniconcert, een daverend applaus uit de zaal te krijgen; 
heerlijk! 
Na de pauze zongen we o.l.v. onze dirigent Ger Franken wat modernere 
stukken in het Japans, Engels, Duits en Afrikaans. Wat een feest, zowel 
op het podium als in de zaal! Het volledige programma vindt u op onze 
website terug onder de knop “Programma jubileumconcert”, waar alleen 
de toegift ”You never walk alone”, die samen met de zaal uit volle borst 
werd gezongen, niet op staat. 
 



De Borenburg in Voerendaal w as de plaats van handelen, en zo-
als bij elk concert, is het altijd spannend hoeveel mensen komen luiste-
ren. Toen we vlak voor het concert in de gaten kregen dat er bijna 300  
toegangskaarten waren verkocht en dat we hoorden dat vele  
sponsoren en “oud-Remigiërs” van de partij zouden zijn met een  
gratis toegangskaart hebben we nog snel een aantal stoelen bij gezet 
en hadden we ongeveer 350 bezoekers in de zaal; geweldig! 
Reclame/PR hadden we gemaakt d.m.v. posters, een artikel in  
Voerendaal Nu en de verspreiding van 6000 (ja zes duizend!)  
jubileumboekjes in Groot-Voerendaal met het volledige programma, 
aantrekkelijke informatie en een aantal advertenties, waardoor we ook 
daar toch weer een paar euro aan hebben over gehouden! 
Vele handen waren uitgestoken om het jubileumconcert tot een 
feest te maken. Jean Cosemans presenteerde het geheel op een des-
kundige en prettige wijze. Burgemeester Wil Houben hield een  
hartverwarmend voorwoord. De podiumbouwers hadden gezorgd voor 
een sfeervolle aankleding en alle “artiesten” zagen er uit om door een 
diamanten ringetje te halen. Met hulp van een aantal vrijwilligers uit 
Klimmen draaide de bar op volle toeren. Alles werd vastgelegd op  
foto’s (zie op onze website onder de knop Galerij) en video zodat we 
nog lang kunnen na genieten en tot slot zette onze voorzitter een aantal 
mensen in de bloemetjes (of de wijn). 
Had er iets beter gekund? Nee, we gaan niet naar die speld zoeken en 
wie hem toch vindt …… als we 75 jaar bestaan komen we ze ophalen. 

Kerstwens 2016 
Ons 60-jarig bestaan maakte 2016 tot een druk jaar 
voor ons koor.  
We kijken nu met voldoening terug op een aantal 
mooie bijeenkomsten rondom Remigius-Diamant, met 

op 11 juni een concert in de Klimmense kerk en het Borenburg  
jubileum- concert op 29 oktober als slotstuk.  
In juni samen met de harmonie en in oktober met Salon Rouge hebben 
we hard gewerkt om er iets moois van te maken en dat is gelukt. 
Helaas moesten we ook afscheid nemen van drie echtgenotes van onze 
koorleden; heel veel sterkte Marcel, Jac en Zef, zeker in de komende 
moeilijke dagen.  
Gelukkig vonden we in burgemeester Wil Houben een nieuwe  
beschermheer en zijn we blij met de nieuwe voorzitter en pianiste. 
Wij danken iedereen voor de geweldige inzet en wensen onze leden, 
vrienden en begunstigers  
  Een mooie kerst en gezellige dagen, 
  een fijne jaarwisseling, 
  en een goed en gezond 2017. 
 
Bestuur, muziekcommissie, Vriendenbestuur en muzikale leiding. 



Zangersdag Onderlinge Federatie 8 oktober 2016 
 

Jaarlijks nemen wij met een aantal koren uit de regio deel aan  
bovengenoemde zangersdag. Dit maal was de plaats van handelen de  
H. Hart kerk in Rothem en was het Meerssens Mannenkoor  
verantwoordelijk voor de organisatie. 
Naast genoemd koor namen ook deel: Zangvereniging Orphée uit  
Houthem, Gemengd zangkoor St. Caecilia uit Ransdaal, Mannenkoor 
Geulklank en Mannenkoor Kon. Walram’s Genootschap uit Valkenburg. 
Onlangs spraken we nog eens af wat de zin van zo’n avond eigenlijk is: 
Door het organiseren van een gezamenlijke avond kunnen een aantal 
doelen worden bevorderd: 

Het versterken en bevorderen van het culturele erfgoed: “koorzang”; 
Stimuleren en verbeteren van amateurzang; 
Koorzang borgen voor de toekomst; 
Door een vakkundige jury laten beoordelen waar elk koor staat en 
waar mogelijk verbeterpunten zijn; 
Het bevorderen van het luisteren naar en genieten van elkaars  
optreden; 
Op een laagdrempelige manier het publiek laten genieten van  
koorzang. 

Eigenlijk een wedstrijd dus? Nee, dat is echt niet de bedoeling.  
Naar elkaar luisteren en door een vakman laten aangeven wat verbeterd 
kan worden is het uitgangspunt. 
Het programma verliep vlot en we hoorden een gevarieerd aanbod, soms 
klassiek, soms modern, soms verrassend en soms minder; kortom ieder 
presteerde naar eigen kunnen. 
Onze dirigent had er voor gekozen om ons bij Gloria Fanfare mede te  
laten begeleiden door twee trompettisten en na het Agnus Dei van  
Jenkins, Dry your tears Afrika uit te voeren, onze laatste nieuwe 
“uitsmijter”. 
Het ging goed en het applaus was enthousiast en dat niet alleen omdat 
we als laatste zongen. 
Terug naar tegenover liggend gemeenschapshuis De Koel voor het  
juryverslag, ik citeer uit “De brief van de voorzitter”: 
 



 

Na alle optredens werden de rapporten aan de voorzitters uitgereikt. 
Voor Gloria Fanfare was onze score drie keer een 7+ en  twee keer 
een 8. 
De score van Agnus Dei was één keer een 7-, een 7+, een 8, een 8+ 
en een 9. 
Dry your tears Afrika kreeg bij ons de volgende  score: één keer een  
7, twee keer een 8, een 8+ en een 9. 

De algemene indruk was: 
Repertoirekeuze:  Goeie keuze; aantrekkelijk 
Presentatie: Meer durf en spontaniteit is aangewezen zeker 

met dit repertoire 
Interactie dirigent/koor: Overtuigende aanpak en creativiteit. 
 
Tevreden? Zeker wel, zuiverheid, presentatie en ritmiek verdienen nog 
wel aandacht maar gezien de keuze van de uitgevoerde werken, en dat 
waren beslist niet de gemakkelijkste, mogen we terug kijken op een 
mooie en leerzame avond. 
Op bijgaande foto ontvangt onze voorzitter het juryrapport van jurylid 
Ludo Claessen, hoofdvakdocent koordirectie Conservatorium Maastricht. 

Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
Zoals gebruikelijk zijn leden, Vrienden en partners na afloop van de  
H. Mis op Tweede Kerstdag van harte welkom in Grand Café Klumme 
om elkaar onder het genot van koffie met kerstbrood een  
Zalig Kerstfeest toe te wensen. 
Op vrijdag 6 januari 2017 vindt vanaf 21.00 uur de Remigius  
nieuwjaarsbijeenkomst plaats, tijdens welke we een toast zullen  
uitbrengen op het nieuwe jaar. Dit eveneens in Grand Café Klumme. 
Ook hiervoor bent u allen van harte uitgenodigd. 

Jaarlijkse bijdrage 2017 van onze vrienden 
 
Uw bijdrage en belangstelling zijn voor ons erg belangrijk; dank  
daarvoor. 
Wellicht was uw betaling over 2016 aan uw aandacht ontsnapt, dan treft 
u in deze Koarklanke, op een apart blaadje, een herinnering aan. 
Zoals al eerder bekend gemaakt is de jaarlijkse Vriendenbijdrage met € 
5,00 verhoogd. 
De bijdrage van € 30,00 per persoon voor 2017 kunt u  
overmaken op rekeningnummer NL22 RABO 0146 1176 46 o.v.v. 
bijdrage 2017 “Vrienden van Remigius”. 
Door omstandigheden is het ledental gedaald; kent u iemand, schroom 
dan niet om contact op te nemen met onze secretaris Gied Nicolaes 
(ebm.nicolaes@home.nl). 

Een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en gezond 2017 
 

           Wensen jullie   
            Gied Nicolaes, Ger Meeüse,  
           Ton Haubrich, Leon Beckers 


