Bijzonder en spraakmakend … ook dat is RMK!
Het RMK heeft altijd haar focus gehad om een gestaag
oplopende weg te bewandelen en zo steeds kwalitatief
stappen voorwaarts te zetten. Steeds proberen om de
klankkleur en performance te verﬁjnen. Maar dat gaat
niet vanzelf. Stappen zetten is een lovenswaardig
ideaal, maar hiervoor moeten wel de middelen
beschikbaar zijn.
Daarnaast heeft het RMK altijd met beide voeten
stevig midden in de maatschappij gestaan en zich
steeds gerealiseerd dat, wanneer je in de gemeenschap
een gerespecteerde plek wilt verwerven, naast het
muzikale beeld van de vereniging er ook een signaal
van energie en innovatie van het koor moet uitgaan. En
als beide trajecten met elkaar worden verbonden, zien
bijzondere, spraakmakende activiteiten het levenslicht!
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw waren een
aantal RMK-leden aan het broeden op een activiteit die
geld moest genereren voor de vereniging. De kip met
de gouden eieren
bleek een diner
dansant te zijn. Het
idee werd zorgvuldig ontwikkeld en tot in detail
perfect voorbereid. Eén van de succesfactoren was wel
dat het niet als een speciﬁek RMK-feestje werd
gepresenteerd, maar een aantal verenigingen konden
hun medewerking verlenen en naar rato meedelen in de
opbrengst. De Brikke Oave in Brunssum werd

Bedrijven konden tafels huren en met hun gasten de
avond bezoeken. Naast de muziek en ambiance werd
een voortreﬀelijk diner geserveerd en konden de
gasten een dansje maken op de speciale dansvloer. Het
evenement werd zo succesvol dat men het aantal
avonden gemakkelijk had kunnen uitbreiden, maar
beperking maakt exclusief!
En zoals het met alle succesvolle evenementen gaat,
….. het wordt gekopieerd. Om overkill te voorkomen
en op het hoogtepunt te stoppen heeft het RMK na vijf
jaar besloten om met dit evenement stoppen.
Evenals andere Brunssumse verenigingen verleende
ook het RMK hand en spandiensten aan de organisatie
van het Oud Limburgs Schuttersfeest dat in 1991 in
Brunssum werd gehouden. Als ode aan de succesvolle
schutterij heeft het RMK een schuttersballade laten
componeren (Jef Penders/Paul Haimon) en uitgevoerd. Door deze contacten met de schutterswereld
kwam het RMK op het idee om samen met schutterij

1991 Het RMK organiseert een schuttersfeest voor bedrijven
Boy Fox, Jan Rohs, Roel Hetterscheidt, notaris Zuidervaart, Hans Wassen

omgetoverd tot een schitterende danszaal. De gasten
werden in de foyer reeds verwelkomd door vrolijke
muziek van een Mexicaans trio en in de grote zaal, die
prachtig versierd was, zorgde een gerenommeerd
orkest voor een variatie aan dansmuziek en solisten
zorgden voor de ﬁnishing touch.
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St. Gregorius de Grote een bedrijven-schuttersfeest te
organiseren. Uniek in de schutterswereld, maar
eveneens zeer succesvol. Bedrijven konden teams
aanmelden die dan met de zware buks mochten
schieten. Een gezellige activiteit waarbij bedrijven
met personeel of gasten elkaar konden ontmoeten in
een andere sfeer.
Weer een activiteit die erg succesvol is geworden en
ook door verenigingen in de omgeving werd
gekopieerd.
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