
Remigiusfeest 5 oktober 2019 
  
Terwijl het kerkbestuur zijn uiterste best doet, om het huis van 
onze  
patroonheilige voor de komende jaren weer weersbestendig te  
maken, (reparatie aan muren, goten, afwatering, klokken etc.),  
kwamen we om 19.00 uur samen voor het begin van ons 
jaarlijks  
Remigiusfeest. 
Helaas hadden onze dirigent en repetitor andere verplichtingen, 
maar gelukkig was Henk Koonen, onze 1e tenor, weer in staat 
en bereid om ons te dirigeren, dankjewel Henk! Ik denk dat de 
gedachten van  
velen al bij de broodjes en bitterballen van de avond waren, 
want het kostte Henk moeite om iedereen de hele Mis bij de les 
te houden. Het  
jaarlijkse sfeervolle eerbetoon aan onze overleden zangers kon 
van 
wege de werkzaamheden niet op het kerkhof en werd aan het 
eind van de mis in de kerk gezongen. Op naar Grandcafé 
Klumme. De broodjes stonden klaar en Thieu te glimmen. Als 
enige jubilaris dit jaar stond Thieu Geurts, al 12 jaar ook 
penningmeester, als 40-jarige zanger van mannenkoor Sint 
Remigius in de schijnwerper! 
Ook dit jaar was bestuurslid van het KNZV-Limburg dhr. Fer van 
de  
Winkel weer aanwezig voor een toespraak, een decoratie en 
een  
oorkonde. Cees Herijgers sprak Thieu namens bestuur en koor 
toe en van Cees mocht ik een aantal zinsneden uit zijn ode over 
nemen: 
 
Beste Thieu, 
ik heb je langzaam leren kennen, als een man met vele 
kwaliteiten, ik  ga er zeker enkele  overslaan als ik er hier een 
paar opnoem: 

Jouw mechanisch-technisch talent is anderen al opgevallen in 
je diensttijd, toen ze je achter de “Geleide projectielen” 
zetten in het Middellandse zeegebied. 

Je mocht dat later uitbouwen in je beroepsleven op de 
Oranje Nassau. 



Je hebt toen ook door zelfstudie een ander talent ontwikkeld,  
namelijk het goochelen met cijfertjes en getallen, dat 
konden ze bij Rijkswaterstaat weer hogelijk waarderen. 

De digitale ontwikkelingen van de laatste dertig jaar hebben 
in jou een gretige volgeling gevonden. Het goochelen werd 
dus googelen, en wel naar een niveau van kunde, 
waarmee je menigeen, waaronder ik, uit de penarie hebt 
kunnen helpen, als het werken met de computer weer 
eens tot wanhoop leidde. 

Vanuit deze expertise maakt onze club dankbaar gebruik van 
je als webmaster. 

Naast jou zit iemand, die je al die jaren grootmoedig alle ruimte 
heeft geboden om al die dingen te kunnen ontwikkelen en uit te 
voeren. Voor Ria dus als waardering van het bestuur deze 
heerlijke ruiker. En voor jou een mand met specialiteiten om je 
tot “Bieroloog” te kunnen ontwikkelen. 
 
Hoera, hoera, hoera Thieu, bedankt en nog vele jaren in goede  
gezondheid graag samen met jouw vrouw Ria. Ivo Rosbeek was  
ingehuurd om met een show van Limburgse en “Hollandse” 
liedjes de zaal te vermaken en te laten zingen; en dat was 
gelukt: applaus! 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubilaris Thieu Geurts en echtgenote tijdens de huldiging door het 
bestuurslid van de KNZV-Limburg, dhr. Fer van de Winkel  
  



 


