
Beste Vrienden van Remigius, 

Aan mij, als ex-voorzitter van de club 
van 50, is gevraagd een klein stukje 
te schrijven voor de Vrienden van Re-
migius. Ik ben oh zo blij dat er weer 
een club is, die ons zangkoor van 
ganser harte gaat steunen om het 
dagelijks leven van ons zangkoor te 
vergemakkelijken. Ik steun deze actie 
van harte en hoop dat er veel men-
sen zijn die een kleine bijdrage willen 
storten voor ons zangkoor, zodat we 
H.Missen, concerten en overige activi-
teiten kunnen organiseren. In het 
boek “50 jaar Remigius” heb ik de 
hoop uigesproken,dat velen van u 
sympathisanten zijn van ons koor, 
laat dat nu ook eens blijken. Zingen-
de mensen zijn gelukkige mensen. 
Wij zien u graag terug in de Vrienden 
van Remigius. 

Sjir Pisters. 

* aanschaf nieuwe muziekwerken; 

* solistische medewerking tijdens 
concerten; 

* morele ondersteuning van het man-
nenkoor; 

* vrienden informeren inzake pro-
gramma, nieuws, lief en leed van het 
mannenkoor om op deze manier de 
betrokkenheid te versterken. 

Het ligt in de bedoeling per kwartaal 
een korte nieuwsbrief in de vorm van 
een flyer te verspreiden,. 

Mutaties 

Sandy Wijnands is op dit moment 
naast eerste tenor ook onze vaste 
repetitor geworden. Een lang gekoes-
terde wens is hierdoor in vervulling 
gegaan. Hij zal de partijrepetities  
van de eerste en tweede tenoren ter 
hand nemen. 

Bestuurverkiezing  

Op de ledenvergadering van 19 no-
vember jl. werden Thieu Geurts en 
Cees Herijgers gekozen to nieuwe be-
stuursleden.  

Het bestuur bestaat thans uit  6 le-
den. Het dagelijks bestuur wordt ge-
vormd door Jo Bertholet (voorzitter), 
Hub Wiertz (secretaris), Thieu Geurts 
(penningmeester).  

Steun de zangers moreel en financieel , vergeet niet de concerten te bezoeken 

VOORAF 

Vanaf het jubileumjaar in 2006, toen 
de “Club van Vijftig“ werd opgeheven 
en door het bestuur van het mannen-
koor  de “Vrienden van Remigius” in 
het leven werd geroepen,  resulteer-
de deze supportersclub onder de su-
pervisie van het  bestuur van het 
mannenkoor.  

Ook in 2009 gaat onze supportersclub 
verder onder de bekende naam, al-
leen heeft het huidige bestuur heeft 
ervoor gekozen om de organisatie 
rondom de “Vrienden van Remigius” 
vanaf  1 januari 2009 aan een apart 
bestuur over te dragen. 

Dit bestuur is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Rien Heijmans 

Secretaris: Gied Nicolaes 

Penningmeester: Leon Beckers 

Wij denken dat wij u iets te bieden 
hebben, en wel: "per VRIEND of 
VRIENDIN":veel zangenot, één gratis 
concert per jaar, deelname aan onze 
jaarlijkse Remigiusavond (tegen gere-
duceerd tarief) en speciale gast  bij 
overige Remigiusactiviteiten.  

Voor de jaarbijdrage van € 25,-per 
persoon per jaar hoeft u het niet te 
laten. Nieuwe leden kunnen zich aan-
melden via het bijgesloten formulier. 

Doelstelling  

“Vrienden van Remigius”: 

 Financiële ondersteuning van het 
mannenkoor inzake: 

*aanvulling kleding in de vorm van  
vestjes;   

* nieuwe vlinderdasjes; 

* smokings; 



Maurice de Jongh is vice-voorzitter en 
concertcommissaris, Leo Laeven be-
hartigt PR en ledenwerving en Cees 
Herijgers is repetitie- en communica-
tiecoördinator. 

Nieuwjaar: 

Bij dezen wordt u van harte uitgeno-
digd op vrijdag 2 januari vanaf 21.00 
uur in ons verenigingslokaal voor de 
nieuwjaarsborrel. 

Let op Het rekeningnummer is 

gewijzigd. Stuur het aanmeldingsfor-
mulier voor de vrienden voor het jaar 
2009 zo spoedig mogelijk retour aan 
het secretariaat, zodat wij het NAW 
bestand weer kunnen optimaliseren. 
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Secretariaat: Gied Nicolaes  

Overheek 7 6343 PB Klimmen 

E-mail: ebm.nicolaes@home.nl 

Rekeningnummer:1461.17.646 

Tnv. Vrienden van Remigius 

Website: www.sintremigius.nl 
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