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Jaarverslag KKM St. Lambertus 2017
Totaal 20 activiteiten naast de gebruikelijke (alv’s, patroonsfeest, kerstviering)
Het jaar van het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus begint op 6 januari met de
eerste repetitie van 2017. Nadat iedereen elkaar uitgebreid begroet en een “jelukzieëlieg
nuijoar” gewenst had, gingen we met goede moed aan de slag. Er stond ons namelijk weer
een druk WMC-jaar te wachten met naast het WMC nog diverse andere activiteiten.
Het eerste belangrijke wapenfeit voor KKM had echter slechts zijdelings met zingen te
maken. De eerste weken van 2017 stonden voor velen van het koor in het teken van het
naderende carnaval en meer specifiek de “Lambeëtes Oavend”. Dit jaar vond de “Lambeëtes
Oavend” plaats op 11 februari. Eén persoon leefde daar met grote vrees naartoe: Prins Theo
II die met zekerheid wist dat dat de laatste avond van zijn regeringsperiode over KKM was.
Hij deed dan ook met moeite afstand van zijn versierselen en werd na een lastige proeve van
bekwaamheid opgenomen in het illustere gezelschap van de ex-Prinsen van KKM. Zijn
opvolger had, behalve het prinsschap bij KKM, nog meer en wellicht grotere ambities.
Vergezeld van een groep donker geklede en dreigend uitziende veiligheidsmensen betrad
Amerikaans presidentskandidaat Donald Trump de zaal. De Verenigde Staten waren niet
genoeg voor hem: hij wilde ook regeren over KKM! Nadat zij het podium overgenomen
hadden bleek achter een Donald Trump masker echter de nieuwe Prins van KKM: Wim V Wim Somers schuil te gaan. Nadat Prins Wim V de scepter had overgenomen werd de zeer
gezellige avond voortgezet tot in de kleine uurtjes. Het was, alweer, een zeer gezellige avond
waaraan vele leden en hun partners hun steentje hebben bijgedragen, een avond die, zeker
vanuit de eigen leden, wat meer aandacht mag krijgen.
Op vrijdag 10 maart 2017 waren we weer te gast bij de jaarlijkse huldiging van onze
jubilarissen op het stadhuis van Kerkrade. Jubilarissen van alle muziekverenigingen in
Kerkrade werden in de bloemetjes gezet. Zo ook onze jubilarissen van het jaar 2016: Wiel
Schroeder en Jos Hanssen. Zij kregen uit de handen van de wethouder een prachtig beeldje
als dank voor hun vele jaren van trouwe inzet.
Ruim een jaar geleden op 12 maart 2017 vond de algemene ledenvergadering van 2017
plaats. Behalve de normale zaken die op een ALV de revue passeren, welke in de reguliere
verslaglegging nagelezen kunnen worden, zijn er ook bijzondere zaken die op een ALV hun
beslag krijgen. Dit jaar mochten we een tweetal nieuwe zangers verwelkomen: baritons Hub
Frissen en Jan Reijnders werden officieel als lid in het koor opgenomen.
Traditioneel staat op 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking op het programma. Samen met
onze beschermheer, burgemeester Som, enkele andere verenigingen en diverse
belangstellenden neemt KKM deel aan de herdenkingsmars langs de oorlogsmonumenten in
Kerkrade. Deze mars eindigt bij de Vredeskapel waar KKM samen met de aanwezigen 2
minuten stilte in acht neemt en afsluit met het Wilhelmus.
Op 14 mei 2017 zet het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus op moederdag alle
moeders in het zonnetje met een prachtig concert in het kleine kerkje in Eygelshoven. Een
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mooie intieme setting en een prachtige akoestiek zorgen ervoor dat de aanwezigen met
volle teugen konden genieten van KKM St. Lambertus en de solisten: sopraan Amy Schillings
en bariton Paul Jedamzik. Het was een prachtig concert waarvan zeker niet alleen de gasten
in de uitverkochte kerk hebben genoten. Dit was zeker voor herhaling vatbaar!
Op 11 juni stond het jaarlijkse uitstapje met de partners op het programma. Dit jaar ging de
trip naar Lier en Mechelen in België. Er werd wat tijd doorgebracht in het beroemde
klokkenmuseum maar ook weer niet te lang, want de tijd staat niet stil en er moest
natuurlijk ook nog een bierbrouwerij bezocht worden! Diegenen die het daarna nog op
konden brengen maakten nog een mooie wandeling langs de sierlijke panden of pikten nog
een terrasje. Afgesloten werd, zoals elk jaar, met een gezamenlijk etentje. Al met al een
geslaagde dag om met plezier aan terug te denken!
We hebben er nog niet zoveel van gehoord in dit verslag… maar 2017 was wel degelijk een
WMC-jaar en KKM St. Lambertus zou KKM St. Lambertus niet zijn als het daar niet van zich
zou laten horen. Ook deze keer zou KKM weer deelnemen aan de traditionele Kerkradeavond. Altijd gevuld met een bijzonder programma, maar deze keer ook met een bijzonder
moeilijk programma voor de deelnemende koren. Een avond waar Beethoven zijn Noorse
tegenhanger Grieg zou ontmoeten. Reeds vanaf het begin van 2017 werd er driftig
gerepeteerd aan de “Peer Gynt Suite” van Edvard Grieg en het slotkoor uit de 9e symphonie
van Beethoven "Ode an die Freude". Zeer aansprekende werken maar ook van een zeer
hoogstaand niveau, waarmee zelfs professionals de nodige moeite hebben. Er volgden dan
ook vele repetities, afzonderlijk maar ook samen met de andere koren en het orkest.
Organisatorisch ging er daarbij wel eens wat mis, voor het orkest was het niet altijd duidelijk
dat de koren niet alleen als decor op een repetitie aanwezig waren. Ook was de locatie voor
de koren niet altijd even geweldig, met name de laatste repetitie in de “Blijde
Boodschapkerk” was een aanfluiting: er was niet voldoende plaats voor de koren: 90 procent
van de deelnemers kon de dirigente niet zien en tot overmaat van ramp kwamen de koren
nauwelijks in actie terwijl ze bijna twee uren in de benauwd warme kerk klaarstonden. Dit
verdiende geen schoonheidsprijs! Maar goed… na een half jaar intensief repeteren waren
we er wel klaar voor!
Ho! Stop! Nog niet! Voordat we Beethoven en Grieg over de bühne mochten brengen was er
daar eerst nog de officiële opening van het WMC. We hadden echter geen goede
herinneringen aan de opening van het vorige WMC. We mochten 4 jaar geleden, in een koud
Parkstad Limburg Stadion met grote fakkels verdeeld over het hele veld, een tweetal
dialectliedjes ten gehore brengen. Niemand van de organisatie had er toen aan gedacht dat
de akoestiek daar niet helemaal geschikt voor was, dus… hoe hard we ook zongen… daar
kwam maar bitter weinig van bij het publiek aan. Maar… dit jaar zou het allemaal beter zijn!
Dus stonden we op 8 juli om 21.00 uur klaar in het Parkstad Limburg Stadion om met onze
zang het WMC te openen. Het moet gezegd worden… de organisatie had lering getrokken
uit de voorgaande editie: we hadden een mooi podium, we werden goed versterkt en samen
met sopraan Wendy Kokkelkoren konden we zowaar een mooi visitekaartje afgeven. Dit was
in ieder geval een WMC-opening waar we met plezier en trots terug naar konden kijken!
Op zondag 9 juli stond er ook een speciaal evenement op stapel: in het kader van het WMC
mochten we ons “Spirit of the Earth” concert in het Continium nog eens dunnetjes overdoen
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samen met de andere Zuid-Limburgse mannenkoren van Wim Schepers. Mannenkoor DSMSabic, het Rumpens Mannenkoor en KKM zouden op zondag 9 juli het succesvolle concert op
de bodem van de Earth Dome van het Continium gaan herhalen. Echter… op het allerlaatste
moment werd dit concert vanwege veiligheidsredenen afgelast: er mochten slechts 75
personen tegelijkertijd onderin de Earth Dome aanwezig zijn. Hierdoor zouden lang niet alle
zangers mee kunnen doen en daarom hebben de voorzitters van de organiserende koren
gezamenlijk besloten om het concert niet door te laten gaan… heel jammer!
Dan was het op dinsdag 11 juli eindelijk zover! Alle menschen werden Brüder! Het is de
bekende regel van Friedrich Schiller’s Ode an die Freude en al sinds jaar en dag de mantra
van het Wereld Muziek Concours. Tijdens Beethoven meets Grieg legt een keur aan
Kerkraadse musici, zangers en solisten de verbinding tussen dit slotkoor van Beethovens 9e
Symfonie en het bekende Pianoconcert opus 16; de theatermuziek bij het stuk Peer Gynt van
Edvard Grieg. En zo was het ook… met de mannenkoren, die vanwege de warmte de
smokingjasjes uit mocht doen en zo een prachtig zwart/wit contrast met de in zwart geklede
dameskoren vormde, werd een geweldige avond neergezet. Ja… het was moeilijk, ja… het
was niet overal perfect… maar het geheel was prachtig… en dat vond het publiek ook! Dit
soort bijzondere evenementen en de kans om buiten de normale kaders te treden maakt het
zingen bij het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus zo geweldig!
Dit was echter niet het laatste wapenfeit voor de zomervakantie: het weidefeest dat, na het
grote succes van het voorgaande jaar, dit jaar weer zou plaatsvinden op de schuttersweide
van schutterij St. Sebastianus van Bleijerheide. Ook dit jaar namen Nico Fiori en Paul
Jedamzik weer het voortouw om dit prachtige feest te organiseren. Op 15 juli verzamelt zich
in de ochtend een groepje zangers om versiering aan te brengen, verlichting aan te sluiten,
meubilair te plaatsen en niet te vergeten een tap te installeren. Met vereende krachten
wordt de klus geklaard. Het feest kan beginnen. En wat voor een feest! Mooi weer, prachtige
muziek, goed eten en goed gezelschap… wat wil een mens nog meer? Een mooi weidefeest
is dé manier om de zomervakantie in te gaan en te genieten van de welverdiende rust na
een drukke eerste helft van 2017.
De eerste repetitie na de zomervakantie is op vrijdag 25 augustus. We moeten er weer snel
inkomen want er staat nog veel op het programma en op 10 september is onze eerste
uitvoering alweer: de Lambertusmarkt. Evenals vorig jaar mochten we op een mooi podium
op de Markt een dwarsdoorsnede van ons repertoire laten horen. Een mooi optreden
waarmee we ons nadrukkelijk in de Kerkraadse gemeenschap lieten zien.
Evenals het voorafgaande jaar mocht KKM St. Lambertus tijdens zijn patroonsfeest op 16
september wederom 3 jubilarissen in het zonnetje zetten. Twee jubilarissen waren reeds
vooraf bekend bij eenieder: Loek Hinzen vierde zijn 25-jarig jubileum en Hub Wehrens vierde
maar liefst zijn 50-jarig zangersjubileum. Voorwaar voor beide heren een zeer bijzondere
prestatie waarvoor ze dan ook door voorzitter Wim de Groot bijzonder in het zonnetje
werden gezet. Er bleek echter nog een jubilaris in ons midden te zijn, te weten dhr. Wiel te
Poel die zijn 25-jarig zangersjubileum bij de KNZV mocht vieren. De volledige verraste Wiel
mocht van de voorzitter van de KNZV een mooie oorkonde in ontvangst nemen. De geëerde
leden zijn allemaal trouw op de wekelijkse repetitie aanwezig en dragen hun liefde voor
zingen en Lambertus steeds weer uit! Dat dit aanstekelijk werkt blijkt uit het feit dat we ook
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weer een nieuw lid mochten opnemen! Franco Wetzelaer werd door het koor terug
verwelkomd als lid van het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus.
Op 6 oktober was een heel speciale “geheime” activiteit op stapel gezet. Eén van de
koorleden vierde op die dag zijn zestigste verjaardag én zijn 40-jarig jubileum bij zijn
werkgever. Ter ere daarvan werd aan het betreffende koorlid een receptie aangeboden door
zijn werkgever. Wat het betreffende koorlid echter niet wist was dat zijn collega’s, in het
geheim, contact hadden opgenomen met het bestuur van dat mannenkoor waar hij altijd vol
trots over vertelde. Zij kwamen met het verzoek om, tijdens de receptie, dat koorlid extra in
het zonnetje te zetten met wat liederen gezongen door “zijn” koor. Natuurlijk voldeed KKM
graag aan dat verzoek. Zo kon het gebeuren dat het koor, in smoking, op vrijdagavond om
19.00 uur zijn opwachting deed in Auberge de Rousch om hun koorvriend en zijn gezin toe te
zingen. Een zichtbaar geëmotioneerde Henk Bindels was zeer verrast door het miniconcert.
Een mooi gebaar van zijn collega’s en koorvrienden!
Op zondag 15 oktober stond de najaarsvergadering van KKM op het programma. Tijdens
deze, goed bezochte, vergadering stonden het aanstaande “Castle Dinner” concert en de
Concertreis naar Wales voor 2018, prominent op de agenda. Moon Peerboom was te gast
tijdens deze vergadering om, in het kort, de verhaallijn van het Castle Dinner concert door te
nemen. De concertreis naar Wales werd door organisatoren Nico Fiori en Carlo Dijkman
belicht.
Op 20 oktober 2017 overlijdt onze vriend, bestuurslid Teun Nieuwenhuizen. Hij had ons vlak
voor de zomervakantie al verteld dat hij ziek was en hij was ook niet op de
najaarsvergadering aanwezig, maar dat de ziekte zijn grote lichaam zo snel ten gronde zou
richten had niemand voorzien. Zijn vrienden in het koor kenden hem als een goedlachs,
hardwerkend bestuurslid met in zijn hart een speciale plaats voor het Koninklijk Kerkraads
Mannenkoor St. Lambertus. Teun heeft vele jaren een bestuursfunctie vervuld en uit hoofde
van deze functie zeer veel voor het koor betekend. Hij werd daarom vlak voor zijn overlijden
nog geëerd met de orde: Lid van Verdienste van KKM St. Lambertus. Het koor heeft nog een
laatste eer bewezen aan Teun Nieuwenhuizen tijdens de mooie uitvaartdienst voorafgaand
aan zijn crematie.
Op 27 oktober stond een bijzonder uitstapje op het programma: een optreden ter ere van de
zangersjubilarissen van de Duitse Zangersbond in het raadhuis van Aken. Op uitnodiging van
ons voormalig lid Manfred Ertelt mochten wij ter ere van de Duitse zangers en zangeressen
die hun jubileum vierden een aantal mooie liederen ten gehore brengen. In de Kroningszaal
zong het koor, aan het slot van de huldigingen, voor de vele Duitse zangersvrienden en de
burgemeesters van Aken en Kerkrade. Zichtbaar genoten alle bezoekers van dit optreden.
Voor het koor een hele eer om op deze uitnodiging in te gaan.
Op 25 november bracht Sint Nicolaas weer eens een bezoekje aan de kinderen en
kleinkinderen van de Lambertusfamilie. Het bezoek van Sint Nicolaas liep echter niet van een
leien dakje want zijn hoofdpiet had zich verslapen en kwam zelfs in pyjama opdraven. Dat
viel natuurlijk niet in goede aarde bij de goedheilig man en de hoofdpiet werd teruggestuurd
om zich zo snel mogelijk om te kleden. In de tussentijd werden er door een aantal
Lambertuszangers onder leiding van Huub Klinkenberg sfeer verhogende Sinterklaasliedjes
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gezongen. Op een gegeven moment werden de zangers zelfs geholpen door diverse jonge,
mogelijk, aspirantleden! Toen de hoofdpiet eindelijk terugkeerde in zijn normale kloffie,
konden eindelijk de pakjes aan de kinderen uitgedeeld worden. Daarna mochten zij
gezamenlijk de pakjes uitpakken en van hun cadeaus gaan genieten.
Schutterij St. Sebastianus van Bleijerheide had op 26 november een aantal bevriende Duitse
schutterijen op bezoek. Ter gelegenheid hiervan werd er een Heilige Mis in de
Lambertuskerk opgevoerd en de schutterij had KKM gevraagd om deze Heilige Mis met hun
gezangen op te luisteren. Aangezien we een zeer vriendschappelijke band met schutterij St.
Sebastianus hebben en zij ons altijd van hun verenigingslocatie gebruik laten maken voor
ons weidefeest, werd hier niet lang over nagedacht. Daarom stond KKM op zondag 26
november om 14.00 uur in smoking klaar in de Lambertuskerk. Vol spanning wachten we af
totdat de kerk zich zou vullen met, in fraaie klederdracht gestoken, Duitse en Nederlandse
schutters. Dat viel echter een beetje tegen… De kerk was jammer genoeg slechts sporadisch
bezet. Hoewel we verwacht hadden dat de kerk wat meer gevuld zou zijn hebben we toch
ons beste beentje voorgezet en de mis met onze gezangen verfraaid.
Na het vernieuwende en zeer succesvolle “Spirit of the Earth” concert heerste er binnen
KKM het idee dat er meer ruimte was voor vernieuwende ideeën en concepten. In het begin
van 2017 werd er daarom door het bestuur het idee geopperd om muziek en entertainment
aan een diner te koppelen. Het idee was om het koor eens in een heel andere setting en met
een andere rol aan het publiek te presenteren. Vernieuwend was het ook omdat vrijwel alles
onder eigen beheer werd uitgevoerd. Dus niet alleen, en vanzelfsprekend, de muzikale
activiteiten maar ook het presenteren van een verhaallijn, de aankleding van de zaal, de
bereiding van het diner en het uitserveren ervan was in handen van KKM. Zeker een
opdracht van formaat! Op 3 december moest het op de prachtige locatie van de Hof van
Erenstein allemaal gaan plaatsvinden. Muziek en entertainment werden hier samengebracht
onder het genot van een heerlijk diner. Koorleden repeteerden intensief om alles in te
studeren. Er werd toneel gespeeld, voorgedragen, solistisch gezongen, gekookt en
geserveerd. Alles met eigen koorleden! Een fantastisch schouwspel! De indrukwekkende
solistische inbreng van meerdere koorzangers gaf glans aan deze avond, met als toetje het
optreden van Marjolein Heijltjes. Was het dan allemaal positief? Nou nee… natuurlijk waren
er verbeterpunten: de gebruikte zaal in de Hof van Erenstein was veel te koud, de opstelling
van het koor tussen de tafels niet ideaal omdat verschillende gasten tegen de ruggen van de
zangers aankeken en ook was de discipline, met betrekking tot het gebruik van alcoholische
dranken van de zangers gedurende de avond, niet altijd even voorbeeldig. Was het dan toch
geen geslaagde avond? Nee hoor! Het was een zeer geslaagde avond! De reacties van het
publiek waren zeer lovend over deze avond en velen vroegen al naar een herhaling in 2018.
Een zeer geslaagde productie dus, maar ook met duidelijke verbeterpunten!
Ook dit jaar mocht het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus weer een tweetal
stationsconcerten in kerstsfeer verzorgen onder auspiciën van Arriva en NS. Op 8 december
verzorgden we het Arriva/NS kerstconcert in het station in Heerlen. Helaas door alle
bouwwerkzaamheden nog steeds buiten in de kou, maar toch bereik je dan publiek dat
anders nooit mannenkoorzang zou aanhoren. Uiteindelijk toch de moeite waard en leuk om
te doen. Vervolgens op 15 december het concert in de stationshal in Maastricht. Zoals altijd
zeer gezellig, fijn zingen en met een dankbaar publiek! Er klinkt soms wel eens wat gemor
5

R.G.M. van Bussel

Jaarverslag KKM St. Lambertus 2017

versie 5 – 18 maart 2018

onder de leden over deze wat minder uitdagende uitvoeringen. Maar voor het koor zijn deze
concerten zeer belangrijk: niet alleen omdat je op een locatie zingt waar het publiek geen
mannenkoor verwacht en je daardoor ook een ander publiek bereikt, maar ook financieel
bezien zijn deze concerten voor KKM van groot belang. We moeten er dan ook voor zorgen
dat we tijdens deze concerten met zoveel mogelijk zangers present zijn en goede indruk
blijven geven van de mannenkoorzang in zijn algemeenheid en van het Koninklijk Kerkraads
Mannenkoor St. Lambertus in het bijzonder!
De traditionele kerstviering van KKM op 16 december, werd dit jaar geopend met een
Heilige Mis in de kerk van de Heilige Jozef te Kaalheide. Na de mis werd de viering
voortgezet in ons verenigingslokaal de Wieëtsjaf. De kerstviering van KKM is altijd bijzonder
sfeervol en, mede door de inbreng van de eigen leden, werd het weer een mooie avond. Er
waren optredens van de Kling met kerstliederen in het Kerkraads dialect, ondergetekende
mocht, tot verbazing van velen, enkele kerstgedichten in dialect voordragen en Jos Hanssen
bracht een prachtig kerstverhaal in Kerkraads dialect. Als slot van de avond kwam ook nog
een ietwat vroege Paashaas op bezoek. De paashaas droeg, een hilarisch en gelukkig vooraf
gecensureerd, gedicht voor waarin nog een aantal activiteiten en personen van het
afgelopen jaar de revue passeerden. Een mooi en ludiek einde van een prachtige avond met
veel eigen inbreng.
Na een geslaagde kerstviering is het goed rusten…. Euhm… nog even niet… op 17 december,
de dag na onze kerstviering, stond het nu bijna traditionele kerstconcert in Hückelhoven op
het programma. Het concert dat, evenals de voorgaande jaren wederom voortreffelijk
georganiseerd werd door Marcel Ballas, vond plaats in de Pfarrkirche Sankt Lambertus
waarbij we samen concerteerden met het Hückelhovense koor “One of Us”. Elk koor nam
een helft van het concert voor zijn rekening waarna er gezamenlijk het “Stille Nacht”
gezongen werd. Een prachtig einde aan een mooi concert. Daarna was er nog een zeer
gezellige nazit in het Alten- und Pflegeheime St. Lambertus met hapjes en drankjes waarbij
het ons aan niets mocht ontbreken.
Er stond in 2017 nog één activiteit op het programma: op de 2e Kerstdag mochten we de
Heilige Mis opluisteren in de Lambertuskerk. We lieten op een uitstekende wijze van ons
horen in de Lambertuskerk en gingen daarna nog even gezellig naborrelen. Omdat ons
verenigingslokaal de Wieëtsjaf dan gesloten is moesten we net als vorig jaar uitwijken naar
een alternatieve locatie. In 2016 was dat echter niet zo geslaagd: men zag ons liever gaan
dan komen. Hoe anders was het dit jaar! Waard Marcel Mahr heette ons van harte welkom
in zijn café “A jenne Sjlaagboom”. Met wat hapjes en een drankje werd het een zeer
gezellige nazit na een mooie Heilige Mis op de 2e Kerstdag! Een mooie manier om als KKM
samen het jaar uit te luiden!
Zo, dat was ‘m dan… het jaarverslag van het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus
over 2017. Een heel epistel vol met activiteiten die we samen met elkaar hebben
georganiseerd, uitgevoerd en ondergaan. Het was hard werken, veel repeteren, veel zingen
maar ook veel lachen en soms samen treuren. Samen hebben we van 2017 wel weer een
echt KKM-jaar gemaakt en daarvoor dank ik jullie allemaal! Dankjewel!
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