
 

 

Wandeling en bierproeverij 

Twee weken geleden, op zondag 11 
oktober, kozen zo’n twintig zangers 
ervoor eindelijk weer eens bij elkaar 
te komen. Tijdens de stadswandeling 
en bierproeverij. Voor de rondleiding 
door Kerkrade Centrum was de groep 
wandelaars in 2 groepen gesplitst. De 
stadsgidsen Kevin Starmans en Ron 
Herpers gebruikten als thema ’75 jaar 
bevrijding’ .Daar wisten we best al 
veel van, maar toch werden de 
wandelaars verrast op enkele 
bijzondere verhalen.  

 

 

Wat was er gebeurd met de Joodse families, 
vermeld op de diverse ‘Stolpersteine’, door het 
centrum verspreid? Wie kan nog de anekdotes van 
de evacuatie navertellen? Wie kent het verhaal 
achter het standbeeld van de Amerikaanse soldaat 
op het Old Hickoryplein?  

Via de Vredeskapel, de naoorlogse opbouw op de 
Markt, enkele markante graven achter de 
Lambertuskerk en het Martin Buberplein was de 
cirkel weer rond. Een verhelderende uitleg tijdens 
deze frisse, maar droge zondagochtend.  

 

 

 

 

  



Aan dat droge moest wat gedaan worden. Aansluitend 
kozen 16 zangers en 1 dirigent voor de bierproeverij in 
de vertrouwde zaal van de Wieëtsjaf. Onder een 
luchtige uitleg door biersommelier Wim Eussen kregen 
de aanwezigen 4 smakelijke speciale biertjes 
voorgeschoteld. Heerlijk en best wel apart. En nog 
lekkerder gecombineerd met enkele  warme snacks 

van Micha. Al met al een geslaagde zondagmiddag.  

 

Zingen tijdens de 2e golf? 

De uitslag van de zangers enquête liet aan duidelijkheid niets te wensen over: ruim 80% 
van de zangers wilde weer graag starten. Dus ging het Bestuur aan de slag om de nodige 
voorbereidingen te treffen voor een hervatting van de repetities. Nu zijn de meeste leden 
wel benaderd voordat de 2e golf serieus op gang kwam, mogelijk zal het aantal 
bereidwilligen nu wat lager liggen. De dagelijkse besmettingscijfers in Nederland nemen 
inmiddels alarmerende vormen aan. In Zuid-Limburg valt het nog steeds mee, onze regio 
zit in de kwalificatie ‘zorgelijk’. Verder inzoomend op de gemeente Kerkrade is hier toch 
ook een stijging te zien, van gemiddeld 5,7 besmettingen per 100.000 inwoners per dag 
begin september naar ergens tussen de 20 en 30 in de laatste week. Vijf keer meer dan zes 
weken geleden.   



De boodschap van onze regering is inmiddels wel duidelijk: vermijd zoveel mogelijk 
contactmomenten, blijf thuis en beperk het reizen tot alleen het noodzakelijke. In deze 
context is het dan ook niet gepast om met tientallen zangers bij elkaar te komen, hoe 
graag we dat ook zouden willen. Daarnaast helpt het ook niet dat de hele horeca heeft 
moeten sluiten. Daarmee dreigt het leven weer een stuk saaier te verlopen, vergelijkbaar 
met de 1e lockdown. Er rest ons nu niets anders dan op betere tijden te wachten.  

Repetitie (deel) Nouveau Visage in de Wieëtsjaf 

 

De treinen moeten blijven rijden! 

Bij KKM St. Lambertus kent iedereen Piet Loven als de gedreven voorzitter van de 
Commissie van Bijstand. In zijn werkzame leven is Piet als Concessiemanager bij Arriva 
verantwoordelijk voor de treinentak in Limburg. In 2006 stapte hij over van de NS naar 
Veolia om de organisatie op te zetten van de gewonnen concessie voor de ‘Heuvelland-lijn’ 
tussen Kerkrade en Maastricht en de ‘Maaslijn’ tussen Roermond en Nijmegen. Tien jaar 
later koos Piet er voor om over te gaan naar Arriva, waarbij de Limburgse concessie was 
uitgebreid met de stoptreinen tussen Maastricht - Roermond en Heerlen – Sittard. De 
introductie van een nieuwe vreemde speler naast de vertrouwde NS op het spoor in 
Limburg bracht een nieuwe 
verbeterde dienstregeling met 
gloednieuwe stille treinstellen, 
een halfuur-dienst vanuit Kerkrade 
tot in de late uurtjes en om het 
kwartier tussen Heerlen en 
Maastricht. Arriva was 
contractueel verplicht om de 
elektrische Veolia treinen over te 
nemen, deze zijn overigens 
ondergebracht bij een 
leasemaatschappij. Een treinstel 
kost qua aanschaf al gauw zo’n 5 
miljoen Euro en moet 25 a 30 jaar 
meegaan. Vergeleken met de in 



slaap gesukkelde stoptreindienst van NS nam het aantal reizigers enorm toe, ook door de 
visgraad-structuur waarbij de dienstregeling van de buslijnen op knooppunten zoveel 
mogelijk aansluit op de treinen.  

En toen kwam corona. Vanaf half maart moesten medewerkers thuis werken, sloten de 
scholen en gingen de senioren niet meer op pad. Arriva hield bij de lockdown in maart nog 
maar 15% over van zijn reizigers. Inmiddels was dit aantal weer opgekrabbeld naar 55%, 
maar na de afkondiging van de strengere RIVM-regels eind september is dit percentage 
weer terug gezakt naar 40%. En dit aantal gaat weer verder omlaag bij de nu geldende 
gedeeltelijke lockdown. Opdrachtgever is overigens de provincie Limburg aan wie Piet en 
zijn evenknie voor het busvervoer verantwoording moeten afleggen. De dienstregeling 
moest in de lucht blijven om personeel van vitale beroepen naar het werk te kunnen 
vervoeren. En de Provincie legt naast de subsidie geen extra geld bij, Arriva moet het 
alleen hebben van de kaartverkoop. Resteert de optie om zoveel mogelijk in de kosten te 
snijden. Treinen korter maken, meer op maat voor het aantal reizigers levert besparingen 
op. Piet legt uit: “Arriva betaalt voor het gebruik van de railinfra en stations per 
kilometer, per stations-stop en op basis van het gewicht van de treinen. Beheerder ProRail 
weegt namelijk op enkele plekken in het net de voorbijrijdende treinen.” Piet hoopt wel 
nog op subsidie van het Rijk. Want naast het omzetverlies werd ook Arriva geconfronteerd 
met extra onkosten, voor extra schoonmaak van de interieurs, en desinfectie-gel en 
mondkapjes voor haar personeel. En extra opleidingskosten voor nieuwe machinisten, want 
zij mochten door de corona niet meer mee op de bok met hun mentor waardoor de 
opleiding veel langer duurde. Als volle dochter van Deutsche Bahn heeft Arriva wel enige 
spek op de ribben, zij is inmiddels actief in 14 landen binnen Europa. 

Met de drielandentrein heeft Arriva 
in Zuid-Limburg een bijzonder 
product in handen. Zelfs uniek in de 
wereld. En makkelijker gezegd dan 
gedaan. De bovenleidingen in 
Nederland werken op gelijkstroom 
van 1500 volt, die van België op 
3.000 volt en Duitsland rijdt op 
wisselstroom van 15.000 volt. Dat 
betekent onderweg omschakelen. In 
Haanrade is een stroomloze sluis 
gebouwd waar tijdens de rit de 
stroomafnemer van de trein voor de 
gelijkstroom inklapt en die voor de 
wisselstroom uitklapt om vervolgens 
op het Duitse net verder te kunnen 
rijden. De Belgen, nog niet gewend 
aan buitenlandse partners op hun 
spoor, verlangen nog de inbouw van 
het Europese beveiligingssysteem 
ERTMS. Medio 2023 zullen de 
treinen dan ook hiermee zijn 
aangepast om eindelijk door te 
kunnen rijden naar Luik. En als het 
baanvak tussen Heerlen en 

Landgraaf is verdubbeld in 2022, kan deze trein zelfs om het halfuur naar Aken. 



Arriva kijkt ook met verlangen uit naar de elektrificatie en verdubbeling van het traject op 
de Maaslijn. De huidige dieseltreinen verbruiken per jaar zo’n 3 miljoen liter diesel voor 3 
miljoen kilometer zeg maar 1 liter op 1 kilometer. Eind 2024 zal dit eindelijk verleden tijd 
zijn. Arriva krijgt dan ook de mogelijkheid om een snellere verbinding zonder overstap te 
realiseren tussen Sittard en Nijmegen, een hele verbetering. Al deze veranderingen geeft 
Piet nog voldoende uitdaging voor de komende jaren. 

Arriva, met 1200 personeelsleden een grote werkgever in Limburg, heeft ook geen moeite 
om voldoende machinisten aan te trekken. Mensen uit verschillende andere branches zien 
in Arriva blijkbaar een aantrekkelijke werkgever met goede arbeidsvoorwaarden. Haar 
machinisten mogen voor het hele jaar aangeven welke diensten zij het liefst willen 
draaien, het zogenaamde Werken naar Wens systeem. Bij de verwerking door de 
planningscomputer gaat gemiddeld 80% van hun wensen in vervulling, dat helpt bij het 
aantrekkelijk maken van dit vak.  

In 2025 hoopt Arriva weer op het oude niveau te kunnen draaien. Maar zal het lukken om 
alle verloren reizigers weer terug de trein in te krijgen? Want thuiswerken zal voor een 
deel een blijvertje worden, zo vreest Piet. “Maar we hebben al een marketingplan klaar 
liggen om de reizigers weer te verleiden zodra dit weer kan om uit de auto te stappen”.   

De Commissie van Bijstand heeft in deze corona-periode ook geen activiteiten ontplooid. 
Besloten is om nu in 2020 de vaste contributie niet te innen. Wel is de leden alvast 
gevraagd om een vrijwillige bijdrage voor het vieren van het 150-jarig bestaan van het 
koor, in 2023. En veel leden hebben daar gelukkig al gehoor aan gegeven, een teken dat 
veel sympathisanten ons koor nog steeds een warm hart toedragen.  

 

Het ontstaan van de kerstconcerten 

Piet Loven is ook de initiator geweest van de 
station concerten vóór de kerst, die KKM St. 
Lambertus houdt sinds 2008. De NS kwam toen 
met de vraag of hij mee wilde doen met het 
aanbrengen van wat kerstversiering op de 
stations. Hij zag meer in het regelen van live 
kerstmuziek. Inmiddels wordt deze traditie 
voortgezet op 5 stations in Limburg, waarvan 
KKM St. Lambertus de reizigers in Heerlen en 
Maastricht trakteert op haar uitgebreide 
kerstrepertoire. Venlona treedt 
vanzelfsprekend op in Venlo, RMK Brunssum 
zingt op het station van Sittard en Zangkoor 
Roermond in Roermond. En nadat NS de koren 
een keer heeft horen zingen, ging ook zij 
overstag om mee te betalen aan dit mooie 

initiatief. 

Met betrekking tot kerst 2020 heeft Piet al het volgende bericht naar de deelnemende 
koren gestuurd: 
“We leven met z’n allen in een moeilijke tijd door de COVID-19 en moeten er het beste 
van proberen te maken. Ik weet dat de koren langzaam weer aan het opstarten waren, 
echter daar is door de nieuwe maatregelen weer een streep door getrokken omdat de 



horeca gelegenheden 
voor minimaal 4 weken 
dicht gaan. Ook moet 
vermeden worden dat 
grote groepen samen 
komen en het dragen 
van een mondkapje, 
dat nu al verplicht is in 
het openbaar vervoer, 
zal uitgebreid worden 
naar de openbare 
ruimte dus ook de 
stations. De 
kerstconcerten op de 
Limburgse stations die 
we de afgelopen 12 
jaar georganiseerd 
hebben, zijn altijd met 
veel enthousiasme ontvangen door onze reizigers. Echter gezien de corona perikelen en 
alles overwegend, is besloten om dit jaar geen station kerstconcerten in uitvoering te 
geven. Ik hoop op betere tijden, dat we volgend jaar de mooie klanken weer ten gehore 
kunnen brengen op de stations”. 

 

Winterterras Wieëtsjaf 

Voor alle lezers die de afgelopen maand niet op de Markt in Kerkrade zijn geweest, de 
volgende foto. Micha heeft het terras van de Wieëtsjaf een winterbestendige inrichting 
gegeven: hij heeft 3 houten hutten geplaatst. Deze waren apart te reserveren door een 
groepje bezoekers.  



 

Best wel gezellig en knus met de terrasverwarming aan, de winterhutten waren erg gewild 
bij de gasten. Micha had ook een prijsvraag uitgeschreven om een originele naam te 
bedenken. En de winnende naam: ‘Grapperhaus’. Helaas staan de hutten sinds de horeca-
sluiting er verlaten bij. 

 

Videoconcert KKM St. Lambertus 

Tijdens het najaar start ons koor altijd met een wervingsactie om nieuwe aspirant-leden te 
interesseren voor het zingen bij ons mannenkoor. Tijdens deze corona-crisis liggen ook 
deze activiteiten op de plank te wachten op betere tijden. Daarom in deze nieuwsbrief 
een herinnering aan een voorlichtingsfilm die ons koor heeft laten maken in 2015. Met 
opnames van een concert in de eigen Lambertuskerk in Kerkrade Centrum. Deze opname 
heeft aan actualiteit nog niet ingeboet, oordeel zelf maar.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=dceNoDFyeFA&t=8s 

 

Corona-dans 

In deze corona-tijd is er aan creativiteit geen gebrek hoe te voldoen aan de strenge regels. 
Deze groep heeft er iets op gevonden om op een veilige manier toch samen te kunnen 
dansen. Link: https://kkmlambertus-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ger_huijten_kkmlambertus_onmicrosoft_com/ETa1fRh
P12tArPxeMIeu7LQB_TxRXryyloH6VGHb3-MzRQ?e=eNf9Fm 

 

 

 

De herkomst 

Graag houden wij u op de hoogte van onze projecten en activiteiten en ander 

koornieuws door middel van deze nieuwsbrief. Redactionele stukjes zijn o.a. 

geschreven door onze PR functionaris Ger Huijten e-mail pr@kkm-lambertus.nl 

Suggesties en opbouwende kritiek graag naar zijn e-mail adres. Opmerkingen over 

de site en de ontvangst hiervan naar w.vanderputten@home.nl 

Foto’s en of andere gegevens zijn o.a. beschikbaar gesteld door de leden van KKM 

  

 


