
In memoriam: 

Op 18 mei 2022 overleed een spraakmakend koorlid. Wij gaan hem erg missen.  

Hans Heinsius was al vanaf het begin in 1993 actief als zanger in ons koor. Hij 

zong een van de lastigste stemmen in de vierstemmige Barbershopzang: de  

baritone.  

Daarin was hij een betrouwbare kracht: 

studeren en altijd in om extra oefeningen te 

doen. Zijn krachtige geluid moest wel eens 

worden getemperd door de dirigent want je mag 

niet boven de anderen uit komen. Het ging toch  

om de juiste samenklank. Dat nam hij altijd 

sportief op. Op zijn vakanties naar Slowakije 

nam hij altijd de koormuziek en een pitchpipe 

mee om te oefenen.  

In het bestuur wilde hij liever niet maar hij maakte zich jarenlang  zeer nuttig 

door met zijn aanhangwagen de risers te vervoeren naar alle mogelijke locaties 

van de optredens van Lake District Sound. Ook de penningmeester van de club 

werd tijdens ledenvergaderingen vaak door hem aan de tand gevoeld. Als 

ondernemer had hij natuurlijk interesse en inzicht als het de financiën betrof.  

Zijn grote tuin aan de Machinekade werd door hem en Keya, zijn vrouw, ieder 

jaar ter beschikking gesteld om de jaarlijkse barbecue te houden. Dat waren 

(en zijn) altijd leuke feestjes van het koor waar natuurlijk veel gezongen werd. 

Hans regelde als gastheer dan ook de sketches en liedjes die door individuele 

leden  werden gedaan om het afgelopen seizoen uit te luiden.   

 

Verschillende keren organiseerde Hans ook 

motortochtjes met andere LDS-leden. Menig 

Belgisch terras werd dan opgevrolijkt 

(opgeschrikt?) met barbershopgezang van 4 

motorrijders.  

 

 

 

 

[Citeer hier uw bron.] 



Dirigeren in de afterglow deed hij ook graag en 

iedereen herinnert zich nog goed hoe hij zijn 

favoriete song “Shine on me” met een solo 

beëindigde: “O will the lighthouse shine on me”.  

Wij hopen ook dat er nog steeds licht schijnt op 

hem en de herinneringen aan  

 

Hans Heinsius, een groot en trouw barbershopper en entertainer. 

 

 


