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Agenda: 
Overzicht van concerten en  
evenementen in 2018  
Zie ook www.sintremigius.nl 
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Zaterdag 22 september,  
20.00 uur: 
Avondconcert "Met muziek de wereld 
rond" samen met het gemengd koor 
"Mélange" uit Voerendaal in  
GrandCafé Klumme  

Zaterdag 6 oktober, Remigiusfeest, 
19.00 uur: 
Opluisteren H. Mis in de parochiekerk. 
Na afloop Remigiusfeest in het vereni-
gingslokaal. 
Jubilaris: Gied Nicolaes (40 jaar) 

Zaterdag 27 oktober,  
20.00 uur: 
Deelname aan de Zangersdag van de 
Onderlinge Federatie in het gemeen- 
schapshuis te Schin op Geul  
georganiseerd door Mannenkoor  
Koninklijk Walram's Genootschap uit  
Valkenburg aan de Geul 

Zaterdag 15 december,  
18.30 uur: 
Kerstconcert Remigius in het  
verenigingslokaal i.s.m. leerlingen van 
de basisschool Ummer Clumme en  
een ensemble van harmonie  
"De Berggalm" 

Woensdag 26 december,  
11.00 uur: 
Tweede Kerstdag: Opluisteren H. Mis in 
de parochiekerk samen met een  
ensemble van harmonie "De Berggalm" 
met nazit in het verenigingslokaal 

Zaterdag 29 december,  
20.00 uur 
Kwajongconcours in het verenigingslo-
kaal 

Van velen mochten wij al de 
bijdrage van € 30,=  
over 2018 ontvangen, 
(van meerdere zelfs een ho-
ger bedrag) waarvoor harte-
lijk dank! 
Betaling vergeten?  

NL22 RABO 0146 1176 46, 

Vrienden van Remigius. 
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Voorwoord 
 
Het is inmiddels ongeveer 5 maanden geleden, sinds onze laatste 
Koarklanke is verschenen.  
Wat is er sindsdien gebeurd? Wij hebben de nominatie meegemaakt 
voor de  
Burgemeester Strous Cultuurprijs, wij hebben een H. Mis gezongen 
met Pinksteren en meegelopen in de processie van de parochie.  
In juli heeft het koor 3 weken vakantie gehad; 3 augustus zijn de  
repetities weer begonnen, daags voor een te zingen H. Mis in Vaals. 
Op zondag 2 september hebben wij traditioneel de H. Mis gezongen 
voor de  
bewoners van de Hamboskliniek in de Dekenale St. Lambertuskerk te 
Kerkrade. 
 
Daarna hebben wij ons geconcentreerd op de muziek voor concerten 
verderop dit jaar (zie onze concertagenda) en volgend jaar.  
In de maand mei gaat het Mannenkoor "St. Remigius", samen met de 
twee andere koren van Paul Mestrom, drie concerten verzorgen in  
Voerendaal, Geulle en Someren.  
Hierover zullen wij in een latere editie van Koarklanke meer vertellen.  
 
Laat u verrassen: het koor krijgt een nieuwe outfit, die mede dankzij 
de bijdrage van de Vrienden van Remigius kon worden aangeschaft.  
Binnenkort zullen wij die presenteren. 
 
Met vriendelijke groet, 
de redactie 

Remigiusfeest 2018 
 
Op zaterdag 6 oktober a.s. viert het mannenkoor haar patroonsfeest. 
Om 19.00 uur luistert het koor de H. Mis op voor haar overleden en  
levende leden en ereleden in de parochiekerk van Kimmen.  
Na de H. Mis herdenken wij met gezang op het kerkhof onze overleden 
dierbaren. Na afloop is er de traditionele feestavond in het  
verenigingslokaal.  
Gied Nicolaes is onze jubilaris; 40 jaar lid van Remigius. 
Tijdens de feestavond zal Gied 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 24 september a.s.) 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 penning-
meester t.n.v. Mannenkoor Sint Remigius NL18RABO 
0125.9945.83 onder vermelding van uw naam en Remigiusfeest 2018.  
Wij hopen u op ons Remigiusfeest te mogen begroeten! 
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Onderscheiding voor onze voorzitter 
 
Donderdag 26 april kwart over tien in de ochtend is het opvallend stil 
in de buurt van het huis van Henk Spit, sinds 2 jaar de voorzitter van 
Mannenkoor "St. Remigius". Af en toe komt er wel een auto rustig 
aanrijden, die verderop in de straat parkeert. 
 
Rond half elf arriveert een auto waaruit onder andere Wil Houben, de 
burgemeester van Voerendaal, en zijn secretaresse stappen. 
Het gezelschap, onderweg naar de voordeur van nummer 13, breidt 
zich langzaam uit met mensen, die in woonhuizen en auto’s op dit  
moment hebben gewacht. Het wordt een hele drukte in het huis van 
Henk en Philma. 
 
Als iedereen aanwezig is, komt het hoge woord eruit: Henk Spit krijgt 
een Koninklijke onderscheiding: hij wordt lid in de Orde van Oranje 
Nassau. 
Aanleiding daarvoor is, dat hij zich reeds vele jaren inzet voor heel 
wat verenigingen.  
Wij noemen hier: mede-oprichter van de Vereniging Oos Mergelland 
Sjaop, voorzitter van het Comité van Honderd van de Harmonie van 
Klimmen, jurylid bij diverse schuttersbonden en het OLS, bestuurslid 
van de Stichting Toon Hermans Huis Parkstad en diverse nu niet te 
noemen verenigingen en organisaties. 
 
Na de decoratieplechtigheid werd de champagne ontkurkt en  
geproost.  
Een dag later was Henk als kersvers lid van gedecoreerden van  
Voerendaal te gast in het Gemeentehuis van Voerendaal. Aan het eind 
van de avond werd hij nog, in gezelschap van zijn echtgenote,  
verwelkomd in GRANDCAFÉ Klumme en toegezongen door de zangers 
van het REMIGIUSKOOR. 



4 

Avondconcert "Met muziek de wereld rond"  
op zaterdag 22 september as. 
 
In de gemeente Voerendaal wordt er volop samengewerkt op cultureel 
gebied.  
Een voorbeeld daarvan is het concert van het mannenkoor  
"St. Remigius" samen met het zangkoor "Mélange" uit Voerendaal op 
zaterdag 22 september as. in Grandcafé Klumme. 
Het concert begint om 20.00 uur, de toegang is gratis en aan het einde 
van de avond is er gelegenheid voor een vrije gave. 
De avond wordt muzikaal geopend door het mannenkoor  
"St. Remigius" o.l.v. Paul Mestrom, begeleid door Pavlina Heckmanns-
Ognyanova aan de piano en Patrick Heckmanns op de viool. 
Na de pauze zal het zangkoor "Mélange" o.l.v. Marleen Everink, aan de 
piano begeleid door Toon Konings, hun wereldse muziek ten gehore 
brengen. 
Ter afsluiting van het concert zullen beide koren het podium vullen en 
samen een populair muziekstuk ten gehore brengen. 
Bij dezen bent u van harte uitgenodigd om samen met beide koren  
deze muzikale rondreis te beleven. 
 
Het Zangkoor "Mélange" is een enthousiast en gezellig koor, waarvan 
de leden afkomstig zijn uit de verschillende kerkdorpen van de  
gemeente Voerendaal en omstreken.  
Het koor bestaat uit ongeveer 40 leden en is een gemengd zangkoor. 
"Mélange" is op 1 april 1992 in Ubachsberg opgericht door een aantal 
mensen die het jeugdkoor van Ubachsberg ontgroeid waren, maar het 
zingen toch niet konden missen. 
Dirigent Fred Piepers had de eerste 5 jaren de leiding.  
In de beginjaren repeteerde het koor in Ubachsberg, daarna in  
Ransdaal en tegenwoordig in het Cultureel Centrum De Borenburg te 
Voerendaal. 
Het repertoire van het koor behoort tot het populaire genre. Er wordt 
vierstemmig gezongen, voornamelijk in het Engels, maar ook in het 
Spaans en Limburgs. 
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Gied Nicolaes, 40 jaar lid 
 
In 2018 mogen we tijdens het Remigiusfeest op  
zaterdag 6 oktober aanstaande Gied "in het zonnetje 
zetten" vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van ons 
koor. 
De redactie van Koarklanke ging bij Gied op de koffie 
om terug en vooruit te kijken en samen met Gied een 
aantal zaken de revue te laten passeren aan de hand 
van een aantal vragen. 
 
Hoe is het begonnen? 
Gied vertelt: "In juni 1978, op de dag dat ik in Roermond op keuring 
was geweest voor militaire dienst, kwamen twee heren van Remigius 
langs met donateurskaarten (Piet Meurders en Jo Backbier). Na het  
afrekenen vroeg één van hen aan de deur: "Jong, kinste auch zinge?" 
Natuurlijk zei ik "nee", maar de collectanten hadden toch de eerste zet 
in de Remigius-richting gegeven, en omdat ik in september van dat jaar 
in Utrecht ging studeren, dacht ik, dat lid van het mannenkoor worden 
een mooie manier was om de band met Klimmen te onderhouden. Een 
toevallige bijkomstigheid was, dat de verhuurder van mijn  
studentenkamer (een bovenverdieping) in Utrecht graag wilde, dat ik 
mijn kamer niet bewoonde in het weekend! 
Ik was toen net 18 jaar en trad in augustus in bij het mannenkoor Sint 
Remigius. We waren op dat moment met een stuk of zes leeftijdgenoten 
binnen het mannenkoor. Het begin was best spannend, want het koor 
telde bijna 50 leden en een flink aantal waren in mijn ogen "ouderen" 
van in de dertig en veertig! Maar iedere week zingen was toen echt leuk, 
vooral na de repetitie!!!" 
 
Wat zijn je leukste herinneringen? 
"De concertreis naar Pernitz in Oostenrijk vond ik geweldig mooi en  
gezellig, maar ook de 50e verjaardag van Piet Meurders in 1994 zal ik 
nooit vergeten, die toen met paard en sulky thuis op de Manensheide 
werd afgehaald. Onvergetelijk blijven uiteraard de jaarlijkse  
straatkermissen in Craubeek. 
Mijn ouders waren zeer koorgezind. Het mannenkoor heeft vele jaren 
een opslagloods achter onze molen aan de Overheek gehuurd, waarin 
vele koorbezittingen, voor met name de jaarlijkse staatkermis,  
opgeslagen werden. Vele jaren was het een jaarlijks feest als het koor 
de verenigingsbarbecue in de wei bij de opslagloods organiseerde. 
Geweldig was ook de betrokkenheid van het koor bij het Karnaval in het 
verleden. Het koor mocht door de jaren heen vijf prinsen leveren. In 
1986 mocht ik dat zelf zijn.  
Naast heel veel mooie herinneringen zijn er helaas de momenten  
geweest dat koorleden wegvielen. Vooral het overlijden van Paul Lamby 
in 2010, een leeftijdgenoot en mijn rechterbuurman bij de baritons, 
heeft me enorm aangegrepen." 
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Heb je nog speciale (bestuurlijke) taken vervuld? 
"Van 1983 tot 1995 ben ik secretaris van het koor geweest, ik volgde 
Pierre Dortu op. Daarna heb ik samen met Sjir Pisters, Jo Duyzings en 
Hub Theunissen de "Club van 50" geleid. Na het 50-jarig jubileum ben ik 
tot op de dag van vandaag actief binnen de "Vrienden van Remigius", 
eerst met Rien en Leon en nu samen met Ger en Ton. Daarnaast zit ik in 
de redactie van ons verenigingsblad "Koarklanke".  
In de jaren dat ik secretaris was, gingen we over op de eerste  
elektrische typemachine en kreeg ik een eigen kopieerapparaat.  
Dat waren pas vernieuwingen!" 
 
Wat is er veranderd in die 40 jaren? 
"Mijn leeftijdsgenoten van toen ik begon, zitten niet meer in ons koor. 
Leeftijdgenoten binnen ons koor mis ik zeer. 
De bereidwilligheid om iets voor het koor te doen, is enorm veranderd. 
De repetities en uitvoeringen waren vroeger "heilig", daar was je ge-
woon aanwezig. Ik maak me daar zelf uiteraard ook schuldig aan. 
Remigius is van een Klimmens koor een streekkoor geworden! 
Let wel, dit is geen negatieve kritiek, maar gevolgen van veranderde  
tijden: 
- verruiming van ieders leefwereld; 
- zingen in een koor, er is nu zo veel meer; 
- de individualisering tegenover gemeenschapszin." 
 
Welke gezangen hebben jouw voorkeur? 
"Het koorwerk "Ruhend von seinen Taten" vind ik bijvoorbeeld een 
prachtig stuk, maar ik ben ook heel blij met de laatste stukken, die we 
aan het instuderen zijn zoals "California Dreaming",  "You raise me up" 
en "Hallelujah" van Leonard Cohen. Modern, populair, maar toch van 
goede kwaliteit." 
 
Heb je nog tips, wensen of ideeën voor de toekomst? 
"De brainstormdag van het KNZV, waaraan een delegatie van ons  
bestuur recent deelgenomen heeft over de toekomst van koren, levert 
wellicht interessante zaken op. Samengaan met een ander koor lijkt in 
de toekomst haast de enige optie om nog wat jaren te kunnen door-
gaan.  
Zelf vind ik de betrokkenheid bij het dorp en het verenigingsleven zeer 
waardevol. Mocht Remigius de deuren sluiten, dan zal ik niet bij een 
koor elders gaan zingen." 
 
Jouw 40-jarig jubileum, hoe kijk je daar tegen aan? 
"Laten we het maar kort houden, het hoort er bij, maar de jarenlang  
gehanteerde formule van "Het Remigiusfeest" is volgens mij wel aan 
vernieuwing toe!" 
 
Gied, bedankt voor je koffie en tijd, voor je inzet bij ons koor en alle ex-
tra werk. 
Proficiat alvast met je jubileum en laat het Remigius lampje nog maar 
lang branden! 
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