
Remigiusfeest 1 oktober 
 
Wat al jaren een traditie is binnen ons koor, kreeg dit jaar toch wat 
bijzondere accenten. Een nieuwe voorzitter en dus wat dat betreft een 
nieuwe wind voor de twee jubilarissen van dit jaar: Jan Horsmans 50 jaar 
lid, Hub Wiertz 25 jaar lid; voor ik het vergeet …. Nogmaals proficiat 
mannen en hopelijk nog vele jaren er bij. 
Met het terug treden van Jo Bertholet als voorzitter zijn tegelijkertijd een 
stuk traditie en geheugen verplaatst. Toch wist voorzitter Henk bij beide 
feestelingen de juiste snaar te raken en is het toch steeds weer mooi als 
de dames in de bloemetjes worden gezet, de heren worden gehuldigd met 
een oorkonde van de KNZV, dit keer door bestuurslid Luc Dupuis, en onze 
gouden jubilaris, die eveneens gouden manchetknopen van het koor krijgt 
aangereikt. Hoera mannen (en wederhelften), dank voor jullie geweldige 
inzet in al die jaren ten gunste van mannenkoor Sint Remigius. 
Speciaal aan deze avond was ook de plaats van handelen: “’t Köppelke”. 
Het was een afscheid van een jarenlange traditie met Truusan Peeters, 
want met het vertrekken van de laatste gast deze avond en het 
omdraaien van de sleutel, is “ons” Köppelke geschiedenis geworden. Het 
was op, over en uit, Truusan bedankt voor alles; het ga je goed. 
Gelukkig konden we, na een week verhuizen naar de overkant, weer terug 
om gebruik te maken van de zaal voor onze wekelijkse repetitie en 
werden we verwelkomt, door Niels en Sandra Kleinman, die onmiddellijk 
de slopershamer voor het café- restaurant gedeelte ter hand namen en 
over enkele weken hun nieuwe zaak, “GrandCafé Klumme”, hopen te 
openen. 
Remigiusfeest, daar hadden we het over. Waar de jubilarissen van de 
laatste jaren meestal als tegenprestatie met een nieuw koorwerk kwamen, 
mochten we dit jaar een mooi bedrag ontvangen ten behoeve van ons 
koor, dat door de werkgever van Jan Horsmans met een geweldige bonus 
werd aangevuld! Met de nodige zang, drank en eten werd de avond 
gecompleteerd; traditiegetrouw werden de Vriendenloterij-loten aan de 
man gebracht en bracht onze bariton Jules Boshouwers nog een speciale 
muzikale huldiging aan de feestvarkens. 
 
 


