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‘Aan het einde van dit jaar is het gebruikelijk
om weer even terug te kijken op het laatste
halfjaar. En met trots mag ik stellen! Na de
zomervakantie heeft het koor zich voorbereid
op een drukke decembermaand. Voor de
nieuwe productie ‘Castle DinnerShow’ van 3 december jl. werd intensief
gerepeteerd. Het werd een unieke en voortreffelijke uitvoering! Deze productie toonde wederom de
veerkracht van dit koor aan. Naast zingen werd er op vele terreinen geëxelleerd! Solistisch gezongen,
toneel gespeeld, gekookt, geserveerd ... wat een talent! Talent dat al vele jaren dit koor trouw is, getuige de
jubilarissen die het koor jaarlijks mag eren. Zoals dit jaar Hub Wehrens (50) en Loek Hinzen (25).
Vreugdevolle momenten, maar ook met een traan. Het plotselinge overlijden van bestuurslid Toon
Nieuwenhuizen zette de tijd even stil. Een groot gemis voor het koor! Maar Toon zou niets liever willen dat
de tijd weer verder gaat voor het koor, dat we verder gaan met ‘zienge Lambeeëtus’ zoals hij dat voor ogen
had. En dat is wat we ook gaan doen! ‘
Wim de Groot (December 2017)

Patroonsfeest 2017
Op 16 september hield Lambertus zijn traditioneel Patroonsfeest. Als
start werd er wederom prachtig gezongen tijdens de Eucharestieviering
in de St. Lambertuskerk. In de gezellig ingerichte zaal van het
verenigingslokaal ‘Dé Wieëtsjaf’ werd heerlijk gegeten en wederom
jubilarissen geëerd. Nu was het de beurt aan Loek Hinzen (25 jaar) en
Hub Wehrens (50 jaar). Zij werden natuurlijk in het zonnetje gezet en
ontvingen de prachtige oorkondes van het koor. Daarbij werd ook Wiel
te Poel geëerd voor zijn 25-jarig zangersjubileum. Allemaal trouwe
leden die wekelijks op de repetitie verschijnen en hun liefde voor
zingen en Lambertus steeds weer uitdragen! Dat dit aanstekelijk werkt
blijkt uit het feit dat we ook weer een nieuw lid mochten opnemen!
Franco Wetzelaer mocht van de voorzitter het lidmaatschapsspeldje
tijdens de avond ontvangen.

Huldiging Jubilarissen Aken

Op vrijdag 27 oktober trad KKM St.
Lambertus op in het stadhuis van Aken. Hier
werden vele jubilarissen gehuldigd van
Duitse zangkoren. In de Kroningszaal zong
het koor, aan het slot van de huldigingen,
voor de vele Duitse zangersvrienden.
Zichtbaar genoten alle bezoekers van dit
optreden. Voor het koor een hele eer om op
deze uitnodiging in te gaan.

In memoriam Toon Nieuwenhuizen

zorgen over het voortbestaan,
trots
bevlogenheid
verantwoordelijkheid
en met name pure vriendschap of ‘vuur de kameraden’ zoals Toon het beschreef,
allemaal karaktereigenschappen die Toon inzette als bestuurslid
en dat met een indrukwekkende tomeloze inzet
het zoeken van sponsors was als een sport voor hem
menig ondernemer dook snel achter de toonbank als Toon door Kerkrade liep
en toch lukte hem steeds om een concert ook financieel mogelijk te maken
hoe deed hij dat toch?
We kunnen niet anders concluderen dat Toon op een betrokken wijze het koor en hun
activiteit kon beschrijven.
Zijn ogen straalden bij het verhaal van het koor
Zijn mimiek bewees dat het koor de moeite waard was om in te investeren
Zelfs in zijn ziekbed wist hij nog een sponsor te overtuigen voor het aanstaande concert!
Toon was onze ambassadeur
Bij elke smoking, elke manchetknoop, elke vlinderdas was Toon betrokken
Beheerder van al die spullen alsook alle onderscheidende speldjes
En zelf … had hij nooit een gekregen!
Dat kon niet!
Daarom was het onze plicht om Toon als lid van verdienste te benoemen tijdens een
bezoek aan zijn ziekbed.
Die glinstering in zijn ogen zullen we nooit meer vergeten!
................................................
Toon zullen we nooit vergeten!

Castle DinnerShow
Een geheel nieuw concept, zeker voor het koor! Op 3 december
organiseerde KKM St. Lambertus de Castle DinnerShow in de
Hof van Erenstein. Muziek en entertainment werden hier samen
gebracht onder het genot van een heerlijk diner. Koorleden
hebben intensief gerepeteerd om alles in te studeren. Er werd
toneel gespeeld, voorgedragen, solistisch gezongen, gekookt
en geserveerd. Alles met eigen koorleden! Het heerlijke diner
werd verzorgd door onze eigen tenor Frank van Dam en zijn
dochter, Marcel Ballas exelleerde in zijn rol als waard en zijn
solistische inbreng. Moon Peerboom heeft vrijwillig
meegegewerkt om samen met Huub Klinkenberg het hele
draaiboek samen te stellen en vervolgens de rol van de ‘Mam’ te
vertolken. Eveneens werkten Esther Wetzels en Baukje
Prickarts vrijwillig mee in hun grappige rol als dochters van de
waard en zijn vrouw. Wim Schepers, onze dirigent, kwam op in
de gedaante van Beethoven! Een fantastisch schouwspel! De
indrukwekkende solistische inbreng van meerdere koorzangers
gaf glans aan deze avond, met als toetje het optreden van
Marjolein Heijltjes. Het publiek was zeer lovend over deze avond
en vroegen al naar een herhaling in 2018. Een zeer geslaagde
productie dus!

Stationsconcerten Kerst 2017

Ook dit jaar weer mochten we ons
verheugen op de uitnodiging van de
vervoersbedrijven Arriva en Nederlandse
Spoorwegen om op de stations Heerlen
en Maastricht alle reizigers in de juiste
Kerststemming te brengen. Op 8 en 15
december brachten de koorleden
sfeervolle Kerstliederen ten gehore en
werden de reizigers verrast met
Glühwein en erwtensoep.

Kerstconcert Hückelhoven
Je mag het eigenlijk traditioneel noemen dat KKM St. Lambertus het jaarprogramma afsluit met een
prachtig Kerstconcert in Hückelhoven. Op uitnodiging van het eigen lid Marcel Ballas,
geschäfsführer van verpleegtehuis Lambertus in Hückelhoven, zong het koor in de overvolle
St.Lambertuskirche. Driemaal Lambertus kan bijna geen toeval meer zijn. Het was wederom een
prachtig en sfeervol concert. Hierbij trad ook het Hückelhovense koor ‘One of Us’ zeer succesvol
op. De nazit in het verpleegtehuis was wederom uitstekend verzorgd waardoor de koorleden ook
daar nog een keer spontaan optraden.
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