Remigiusfeest 6 oktober 2018
Daar zowel pastoor Krutzen als onze beschermheer pater Jan Bos verhinderd
waren om voor te gaan tijdens onze misviering, werd gelukkig professor
Stevens (verbonden aan het UTP-Heerlen) hiervoor bereid gevonden. Een H. Mis
met veel intenties, waarbij na afloop door middel van het lied "Abendfrieden",
gezongen op het kerkhof, ook onze overleden zangers, ereleden en Vrienden
werden herdacht.

Een H. Mis die qua gezangen duidelijk was gekleurd door de muzikale voorkeur
van onze jubilaris Gied Nicolaes. Het doet altijd goed om te ervaren dat ons
koor een rijke traditie heeft en dat onze vaste optredens op 2e Paas-, Pinkster
en Kerstdag, evenals onze "Remigiusmis", druk worden bezocht en door een
warm applaus worden overgoten.
Na de mis toog de Remigius Familie naar ons verenigingslokaal bij Niels:
Grandcafé Klumme.
In het verleden duurde de Remigiusavond vaker tot in de uurtjes van de
nieuwe dag. Het afnemend ledental, de leeftijd en de veranderende
uitgaansgewoonten, hebben gezorgd voor een verschuiving.
Onze 40-jarige jubilaris gaf in het interview in de vorige Koarklanke al aan, dat
hij niet zo’n behoefte had aan een uitgebreide viering van zijn jubileum.
Het pakte anders uit. Na aankomst en een eerste pilsje werd Gied op gepaste
wijze gehuldigd door het koor en een afgevaardigde van de KNZV. De soep en
broodjes waren lekker en al snel werd het podium gegeven aan "Proeme
Poasje" uit Hulsberg.
Voor wie er niet bij was: u hebt wat gemist! In het gehoor liggende liedjes
werden voorzien van actuele en komische teksten en het duo bracht het
repertoire op een wijze, waarbij je soms oren en ogen tekortkwam.
Lekkere snacks in de pauze en opnieuw een wervelend optreden van PP.
Dat het een enorm succes was, mag wel blijken uit de reactie van Gied:
"In alle opzichten een zeer geslaagde feestavond in een fijne en
gezellige ambiance".
Het lijkt erop, dat het bestuur een goede modus heeft gevonden om een
Remigius-traditie in stand te houden: chapeau!

