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Repetities 
Elke vrijdagavond repeteren wij in  
Cafe – Restaurant ’t Köppelke 
Klimmenderstraat 8, 6343AC  
Klimmen  
van 20.00 tot 22.00 uur. 
Kom gerust eens luisteren en laat je 
vooral niet weerhouden om mee te zin-
gen. 
Ons motto Zingende Mensen Gelukkige 
Mensen houdt al meer dan een halve 
eeuw stand.  
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Agenda: 
Overzicht van concerten en  
evenementen in 2016  
Zie ook www.sintremigius.nl 
 

Zaterdag 1 oktober, Remigiusfeest, 
19.00 uur: 
Opluisteren H. Mis in de parochiekerk.  
Na afloop feestavond in het verenigingslo-
kaal. 
Jubilarissen: Jan Horsmans (50 jaar lid),  
en Hub Wiertz (25 jaar lid)  

Zaterdag 8 oktober, 20.00 uur: 
Deelname aan de Zangersdag van de  
Onderlinge Federatie te Meerssen 

Zaterdag 29 oktober, 20.00 uur: 
Concert Remigius Diamant in de  
Borenburg te Voerendaal m.m.v.  
Salon Rouge uit Aken en  
Maria van Dongen  

Zaterdag 17 december, 18.30 uur: 
Kerstconcert Remigius in ’t Köppelke 

Maandag 26 december, 11.00 uur: 
Tweede Kerstdag: Opluisteren H. Mis in de  
parochiekerk 
 

Zaterdag 3 december, 20.00 uur: 
Kwajongconcours in ‘t Köppelke  

Zondag 18 september, Concert  
Spekholzerheide, 15.00 uur: 
Concert op uitnodiging van het Dameskoor 
St. Martinus, waarvan onze 1e tenor Henk 
Koonen dirigent is 
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Pavlina Ognyanova 
 

Begin januari gaf onze  
pianiste Linda Smolenaers aan, haar 
taak als  
begeleidster van ons koor te willen 
beëindigen.  
Respect voor de beslissing uiteraard 
en haar laatste optreden zou het  
jubileumconcert van onze dirigent in 
Bunde worden op 15 april. 
Gelukkig lagen er links en rechts 
contacten met mensen in de  
muziek-wereld en zonder een  
advertentie of verdere publiciteit 
werden er in een mum van tijd  
zeven namen genoemd van serieuze 
kandidaten, die mogelijk in  
aanmerking zouden kunnen komen 
om Linda op te volgen. 
Met alle mensen namen we contact op om te polsen wat de mogelijkheden waren 
en of er interesse was om als pianist (e) ons koor te komen versterken. Cruciaal 
was naast de kwaliteit van de kandidaten vooral ook hun mogelijkheden om op 
“Remigiustijden” ruimte in de agenda te hebben.  
Na vele telefoontjes en afwegingen hadden we een gesprek met drie mensen die 
ruimte hadden: twee heren en een dame; drie kanjers! 
Uiteindelijk boden we aan twee mensen het podium om ons op een repetitieavond 
te ondersteunen. Ze kregen daarbij twee partituren toegestuurd om thuis in te  
studeren en twee stukken werden op de repetitie aangeboden om “a vue” te spelen. 
Voorzitter Henk typeerde heel treffend na de tweede avond dat succes was  
Verzekerd, want we hadden te maken met twee toppers. De een nog jong, pas  
afgestudeerd en veel belovend, de ander ietsje ouder maar met een koffer vol  
ervaring! 
Na geluisterd te hebben naar de mening van een groot aantal zangers en gezien de 

onmiddellijke inpasbaarheid is na een eerlijke weging de keuze gevallen op Pavlina; 

we heten haar van harte welkom. Op onze website staat een korte beschrijving van 

haar, op de komende concerten zal eenieder haar kunnen zien maar vooral horen! 

Remigiusfeest 2016 
 

Op zaterdag 1 oktober viert het mannenkoor haar patroonsfeest. 
Om 19.00 uur luistert het koor een H. Mis op voor haar overleden en levende  
leden en ereleden in de parochiekerk van Kimmen. Na afloop is er de traditionele 
feestavond in het verenigingslokaal.  
Dit jaar zijn er twee jubilarissen: Jan Horsmans 50 jaar lid en Hub Wiertz 25 jaar 
lid. Tijdens de feestavond zullen Jan en Hub door de afgevaardigde van het KNZV 
en ons koor gehuldigd worden. 
 
Wij nodigen u en uw partner uit het Remigiusfeest samen met ons te vieren. 
Graag vooraf aanmelden (vóór 15 september) bij Thieu Geurts (thieug@ziggo.nl). 
Voor deelname aan het Remigiusfeest vragen wij een bijdrage van € 10,- per  
persoon. De bijdrage graag per bankoverschrijving overmaken aan de  
penningmeester t.n.v. Mannenkoor Sint Remigius NL18RABO 01259.94.583 onder 
vermelding van Remigiusfeest 2016.  
Wij hopen u op ons patroonsfeest te mogen begroeten. 



Remigius-brunch 
 
 

Tweede Pinksterdag 2016 was een onvergetelijke dag in het jubileumjaar van 
het Remigiuskoor. 
Zoals gebruikelijk zorgde het koor voor de sfeervolle muzikale omlijsting van de 
H. Mis van 11.00 uur, die werd opgedragen door onze geestelijk adviseur Pater 
Bos. Het werd een speciale mis, want Pavlina Heckmanns begeleidde ons voor 
de eerste keer op de piano, waarmee zij na afloop door zangers en dirigent werd  
gefeliciteerd. 
 
Vanuit de Remigiuskerk vertrok het gezelschap naar ons verenigingslokaal voor 
de jubileumbrunch. Na een welkomstwoord door onze voorzitter Henk Spit wer-
den Linda, de pianiste waarvan wij afscheid moesten nemen, Pavlina, onze nieu-
we pianiste en mevrouw Roos Claessen, onze beschermvrouwe, in de bloemetjes  
gezet. Linda werd vervolgens toegesproken door Henk; een boekenbon en een 
groot applaus van de aanwezigen onderstreepten de waardering voor de 8 jaren 
dat zij ons muzikaal ondersteund heeft. 
 
De volgende stap op deze feestelijke dag was de 
installatie (of inauguratie zoals de voorzitter dat 
noemde) van onze nieuwe beschermheer de heer 
Wil Houben, de burgemeester van Voerendaal.  
De nieuwe beschermheer sprak vervolgens nog  
enkele woorden, waarvan tenminste opgetekend 
werd dat hij er niet alleen trots op is  
beschermheer van dit prachtige koor te zijn, maar 
ook dat hij burgemeester is van een gemeente 
waar zo’n rijke cultuur is, die hij graag in stand 
wil houden, waarvoor hij zijn uiterste best zal 
doen.  
De kersverse beschermheer hield een mooie  
oorkonde over aan deze dag en zijn echtgenote 
een bos bloemen.  
Verderop in deze editie vindt u nog het verslag 
van een interview met de heer Wil Houben. 
 
Het laatste onderdeel van deze prachtige dag was 
de goed verzorgde brunch, waarvoor onze Henk 
namens de aanwezigen veel waardering uitsprak 
richting Truusan en haar medewerkers.  


