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(Concept) jaarprogramma 2019 
 
Vrijdag 4 januari, 21.00 uur: 
Nieuwjaarsbijeenkomst in het verenigingslokaal  
 
Vrijdag 1 maart, 19.30 uur: 
Jaarvergadering in het verenigingslokaal 

 
Maandag 22 april, 11.00 uur: 
Paasmaandag: opluisteren H. Mis in de parochiekerk te Klimmen, 
60-jarig priesterfeest van pater Jan Bos. Nazit in het verenigingslokaal  
 
Zaterdag 11 mei, 20.00 uur: 
Drie-korenconcert in de Borenburg te Voerendaal i.s.m. Het Gäöls Mannenkoor uit Geul-
le, Mannenkoor de Nachtegaal uit Someren en het Mannenkoor St. Remigius. Alle koren 
staan o.l.v. Paul Mestrom 
 
Zaterdag 18 mei of zondag 19 mei, 20.00 uur: 
Drie-korenconcert in Geulle i.s.m. Het Gäöls Mannenkoor, Mannenkoor de Nachtegaal 
uit Someren en het Mannenkoor St. Remigius 
 
Zaterdag 25 mei, 20.00 uur: 
Drie-korenconcert in Someren i.s.m. Het Gäöls Mannenkoor, Mannenkoor de Nachtegaal 
uit Someren en het Mannenkoor St. Remigius 
 
Maandag 10 juni, 11.00 uur: 
Pinkstermaandag: opluisteren H. Mis in de parochiekerk te Klimmen 
   
Zondag 7 juli, 08.30 uur: 
Kermiszondag: Deelname aan de grote Bronk 
 
Zondag 22 september, ? uur: 
Opluisteren H. Mis Kasteel Rivieren Retersbeek bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding  
  
Zaterdag 5 oktober, Remigiusfeest, 19.00 uur: 
Opluisteren H. Mis in de parochiekerk. Na afloop Remigiusfeest in het verenigingslokaal 
 
Zaterdag 19 oktober, 20.00 uur: 
Deelname aan de Zangersdag van de Onderlinge Federatie in 't Geboew te Schin op Geul 
 
Zaterdag 14 december, 18.30 uur: 
Kerstconcert Remigius in het verenigingslokaal 

 
Donderdag 26 december, 11.00 uur: 
Tweede Kerstdag: Opluisteren H. Mis in de parochiekerk. Nazit in het verenigingslokaal 

 
Zaterdag 28 december, 20.00 uur: 
Kwajongconcours in het verenigingslokaal 
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Agenda: 
Overzicht van concerten en  
evenementen in 2018  
Zie ook www.sintremigius.nl 
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Zaterdag 29 december,  
20.00 uur 
Kwajongconcours in het verenigingslo-
kaal 

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 
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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 Remigiusfamilie 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  
tekort kwam. 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 er op, dat het bestuur een goede modus heeft gevonden 
om een Remigius-traditie in stand te houden: chapeau! 
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Jaarlijkse bijdrage 2019 van onze vrienden 
 
Uw bijdrage en belangstelling zijn voor ons erg belangrijk; dank  
daarvoor. 
Wellicht was uw betaling over 2018 aan uw aandacht ontsnapt, dan 
treft u in deze Koarklanke, op een apart blaadje, een herinnering aan. 
De bijdrage van € 30,= over 2019 kunt u overmaken op  
rekeningnummer NL22 RABO 0146 1176 46 van de Vrienden van 
Remigius o.v.v. bijdrage 2019. 
In 2018 hebben wij het koor met de gelden van uw bijdragen kunnen 
steunen met een bedrag van € 1800,=. 
Voor onze nieuwe outfit (blauwe broek en lichtblauw overhemd)  
hebben we toegezegd, als de precieze kosten bekend zijn, een  
ondersteunende bijdrage te doneren. 
Ook is de elektrische piano, na 20 jaar trouwe dienst, aan vervanging 
toe. 
Het bestuur heeft op meerdere plaatsen subsidie hiervoor  
aangevraagd. 
Namens de "Vrienden-kas" willen we ook hieraan een mooi bedrag  
bijdragen. We houden u op de hoogte en u ziet, dat uw jaarlijkse  
bijdrage goed wordt besteed; nogmaals onze dank! 

 
 

Afsluiting van Koarklanke 
2018. 

 
 
 
 

 
Wij wensen onze leden, vrienden en begunstigers 

mooie Kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe; dat 
2019 een veilig, gezond en muzikaal jaar mag worden 

voor ons allen.  
 

 

Bestuur, muziekcommissie, Vriendenbestuur en 

muzikale leiding. 
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St. Remigius en gemengd zangkoor Mélange,  
22 september 2018 
 
Wat kun je doen om het zingen in een koor aantrekkelijker te maken 
voor zangers en het grotere publiek? 
Met dit thema stoeien vele koren en de achterliggende organisaties. 
Ideeën zijn er wel, maar de praktijk blijkt toch weerbarstiger.  
Enkele van die ideeën: 
- vernieuwing van het repertoire; 
- kom uit je holletje, trek samen op; 
- er zijn vele begeleidingsmogelijkheden; 
- vernieuw je presentatie en opstelling; 
- update de opleidingsmogelijkheden voor dirigenten; 
- ……….. en vele andere ideeën. 
22 September was zo’n avond, waarin concreet samen werd opgetreden 
met Gemengd zangkoor Mélange uit Voerendaal.  
Nou ja samen ….., voor de pauze zette Remigius zijn beste beentje voor 
met de première van twee stukken: "You raise me up" van Graham en 
Lovland en het "Halleluja" van Leonard Cohen. Met een intermezzo van 
Pavlina, onze vaste begeleidster op de piano, met haar man Patrick op 
de viool, werd er in een goede sfeer, een stille zaal, geconcentreerd en 
goed gezongen; met dank en een proficiat aan onze dirigent Paul. 
Na de pauze ging zangkoor Mélange met een zestiental liederen "de we-
reld rond". Het koor straalde plezier in het zingen uit en bracht overwe-
gend moderne stukken, die niet alleen door hun vaste begeleider Toon 
Konings op de piano werden ondersteund, maar ook op gitaar, castag-
netten en handen en voeten! 
De twee koren samen zongen "California dreamin" en "Mien Limburgs 
landj" o.l.v. Marleen Everink en het was een plezier te horen, hoe ons 
gewaardeerde publiek lekker mee zong. 
Zingende mensen Gelukkige mensen, ja, zo’n avond was het! 
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Zangersdag Onderlinge Federatie 2018 
 
Met een tevreden gevoel kun-
nen wij terugkijken op de zan-
gersdag van dit jaar. Mannen-
koor Koninklijk Walram’s Ge-
nootschap uit  
Valkenburg was dit jaar de or-
ganisator, de gastheer was 
Mannenkoor Internos 75, die 
voor deze avond ’t Geboew in 
Schin op Geul had  
gereserveerd voor de zeven 
koren. Ook dit jaar was Ludo 
Claesen, o.a. artistiek leider 
van Kamerkoor Maastricht 
(waar onze dirigent bij zingt), 
het uitgenodigd jurylid, dat ons 
optreden beoordeelde. 
 
Ieder koor zong drie werken, 
zonder applaus tussendoor. 
Mannenkoor  
St. Remigius, dat als eerste 
mocht optreden, werd begeleid 
door onze eigen pianiste Pavli-
na en voor deze gelegenheid 
heeft haar echtgenoot Patrick ons  
begeleid met zijn prachtig vioolspel.  
Wij zongen: 

Ruhend von seinen Taten van L. v. Beethoven, arr. F. Huber; 
You Raise me up van Graham & Lovland, arr. R. Emerson en 
Hallelujah van L. Cohen, arr. R. Emerson. 

Paul Mestrom heeft met het koor flink gestudeerd in de afgelopen 
maanden aan deze werken en het resultaat was er dan ook naar.  
Tijdens onze volgende repetitieavond liet Paul Mestrom merken zeer 
tevreden te zijn met ons optreden. 
 
Nadat alle koren gezongen hadden, kwam Ludo Claesen al snel met 
de juryrapporten, die hij aan de voorzitters en dirigenten van de 7 
koren overhandigde, begeleid door lovende woorden. Ludo vertelde 
verheugd te zijn te kunnen constateren, dat het repertoire van de  
koren gemoderniseerd wordt. Één tip wilde hij de koren meegeven: 
kijk eens wat vrolijker tijdens het optreden.  
 
Na afloop werd, onder leiding van één van de dirigenten, nog samen 
gezongen. Volgend jaar zal Mannenkoor Internos 75 organisator en 
gastheer zijn in dezelfde locatie. 

Ludo Claesen 
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Drie-korenconcerten Paul Mestrom Koren 
 
In 2019 zullen de drie mannenkoren, die onder leiding staan van  
dirigent Paul Mestrom, drie keer een gezamenlijk concert verzorgen. 
Ieder koor een concert in de eigen verenigingsplaats. 
Paul is naast dirigent van ons mannenkoor St. Remigius ook dirigent 
van het "Gäöls Mannenkoor" uit Geulle en Mannenkoor  
"De Nachtegaal" uit Someren in Noord Brabant. 
Op de zaterdag en 11, 18 en 25 mei zullen deze concertavonden 
plaatsvinden in achtereenvolgens Voerendaal, Geulle en Someren  
(zie concept jaarprogramma 2019). 
Voor het concert op zaterdag 11 mei in De Borenburg te Voerendaal 
ontvangen de Vrienden van Remigius als blijk van waardering voor de 
ontvangen sympathie en financiële ondersteuning een gratis  
entreebewijs. 
We hopen, dat u deze datum nu reeds in uw agenda noteert en u die 
avond komt genieten van de mannenkoorzang. U bent van harte  
uitgenodigd! 

Gäöls Mannenkoor 

Mannenkoor "De Nachtegaal"  


