
Steun de zangers moreel en financieel, bezoek de concerten 

Terugblik Remigiusfeest 2010 

Zoals in onze vorige flyer vermeld werd, vierden 
Rien Heijmans (50 jaar), Hub Horsmans,  
Hub Lambij, Cor Smeets en Hub Theunissen (allen 
40 jaar) hun jubileum tijdens het Remigiusfeest in 
oktober. Bijzonder en verrassend was de installatie 
van Ab Lanting tot Lid van Verdienste van ons koor. 
Alle feestelingen en hun echtgenotes werden door 
de voorzitter, een afgevaardigde van het KNZV en 
de Remigiusfamilie gefeliciteerd en op humoristi-
sche wijze tijdens sketches in het zonnetje gezet. 
Als blijk van dank voor de warme huldiging die hen 
ten deel viel en om de feestvreugde extra cachet te 
geven en het repertoire in de toekomst uit te brei-
den, hebben zij in samenspraak met de dirigent en 
muziekcommissie besloten om een liederenbundel 
aan het mannenkoor te schenken. Deze liederen-
bundel is een compilatie van diverse werken van de 
Closes Harmony Group “Comedian Harmonists” en 
heeft als titel “Das Original”. Deze bundel bestaat 
uit de volgende werken:   

Remigius concerteert samen met  

Rumpens Mannenkoor 

Als dank voor de ontvangen financiële steun en sympathie 
hebben de leden van de Vrienden van Remigius in 2011 op 
zaterdag 16 april gratis toegang tot het concert met het 
Rumpens Mannenkoor. Nadere informatie hierover staat in 
de eerstvolgende flyer. Wij hopen dat u deze datum alvast 
reserveert en dat wij u als onze trouwe toehoorders op 
deze avond muzikaal mogen verrassen. 

Afscheid van Rien en Paul 

Het is moeilijk om aan het einde van dit jaar terug 
te denken aan de fijne gebeurtenissen die we bin-
nen de Remigiusfamilie op zowel muzikaal als per-
soonlijk vlak beleefd hebben. Dit omdat we binnen  
5 weken afscheid hebben moeten nemen van twee 
zangers en vrienden: Rien Heijmans overleed op 
woensdag 13 oktober en Paul Lambij op woensdag 
17 november. Te veel verdriet om binnen 5 weken 
verwerkt te krijgen. Beiden waren zeer betrokken 
bij het mannenkoor. Lege plekken op de vrijdag-
avond doen ons beseffen, dat het werkelijkheid is. 
Door het overlijden van Rien verliest onze vrienden-
club ook haar voorzitter, kartrekker en initiator. De 
volledige Remigiusfamilie was aanwezig op beide 
uitvaarten om de laatste eer aan Rien en Paul te 
brengen en om Mia en Margot en de families  
uiteraard tot steun te zijn. Onze Remigiusfamilie 
heeft tijd nodig om te kunnen berusten in dit grote 
verlies en samen zullen we de kracht vinden om op 
een dankbare manier en met veel dierbare herinne-
ringen aan Rien en Paul terug te denken. Op de site 
van ons mannenkoor treft u een in memoriam aan 
van beide zangersvrienden. 

 

Mein kleiner grüner Kaktus, Frühlingsweise, Liebling, mein 
Herz läβt dich grüßen, Guter Mond, Das ist die Liebe der 
Matrosen. Een bijzonder aandenken aan een bijzondere 
avond 

 

De door de Vrienden geschonken vestjes werden ook in 
2010 tijdens diverse kooractiviteiten gedragen.  

Foto Remigiusbarbecue 29 augustus 

Henk en Piet zorgden als vanouds voor een  
uitstekend barbecuebuffet, Jan zorgde ervoor dat 
de kelen gesmeerd werden. 
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Contributie 2011 

Ook in 2011 hopen wij u als lid van onze vrien-
denclub te mogen begroeten bij onze activiteiten 
en concerten. Uw sympathie en belangstelling 
ervaren wij als een niet meer weg te denken 
steun. Bij dezen ook onze oprechte dank voor uw 
financiële steun in het afgelopen jaar en we hopen 
uiteraard ook in 2011 op uw sympathie en steun 
te mogen vertrouwen. Het contributiebedrag van 
€ 25,- per persoon voor 2011 kunt u overmaken 
op rekeningnummer 1461.17.646 o.v.v. contribu-
tie 2011 “Vrienden van Remigius”. Indien u nieu-
we sympathisanten kent of weet, schroom dan 
niet om contact op te nemen met onze secretaris 
Gied Nicolaes. Een aanmeldingsformulier kan ook 
via de site geprint worden.  

Voorlopig programma eerste helft 2011 

7 januari, 21.00 uur: 

Nieuwjaarsbijeenkomst in het verenigingslokaal 

9 januari, 10.00 uur: 

Opluisteren H. Mis in de Laurentiuskerk te Voerendaal  
op uitnodiging van Schutterij St. Sebastianus Voerendaal  

25 maart, 20.00uur:  

Concert Mannenkoor Lauwerkrans Mechelen,  
GKZ St. Caecilia Hulsberg en Mannenkoor St. Remigius  
in het gemeenschapshuis De Lange Berg te Hulsberg 

16 april, 19.30 uur:  

Concert Rumpens Mannenkoor en Mannenkoor  
“St. Remigius” in het verenigingslokaal.  

 25 april, 11.00uur: 
Paasmaandag: opluisteren H. Mis in de parochiekerk te 
Klimmen 

13 juni, 11.00 uur: 

Pinkstermaandag:opluisteren H. Mis in de parochiekerk 
te Klimmen   

19 juni:  

Grote wandeling, organisatie door Wandelsjtekke  

3 juli, 08.30 uur: 

Kermiszondag: Deelname grote Bronk 

Tweede Kerstdag 26 december  

Op Tweede Kerstdag luistert het mannenkoor om 
11.00 uur de H. Mis op in de kerk te Klimmen.  
Na afloop van deze H. Mis wordt u samen met uw 
partner van harte uitgenodigd in ’t Köppelke om 
elkaar onder het genot van een kop koffie met 
kerstbrood een Zalig Kerstfeest toe te wensen.  

Nieuwjaarsbijeenkomst 2011 

Op vrijdag 7 januari is er vanaf 21.00 uur voor de 
gehele Remigiusfamilie gelegenheid om elkaar 
een Zalig Nieuwjaar toe te wensen in  café ’t Köp-
pelke. Uiteraard hopen we ook dat u op deze 
avond onze gast wilt zijn en nodigen u daarom bij 
deze van harte uit. 

Een Zalig Kerstfeest  

en de  

beste wensen voor 2011 

Bestuur  

Vrienden van Remigius 


