Extra uitgave 2 april 2020.

En dan gebeurt er dit….
Donderdagochtend 2 april. De Nieuwsbrief voor week 14 is klaar en de eerste testversie is
door Willem al naar Ger en Huub gestuurd. Dadelijk even kijken hoe die geworden is.
Dan gaat even na 10en de telefoon. Willem aan de lijn. Hij heeft verdomd slecht nieuws.
Toon Willems is overleden……….
Als we het telefoongesprek beëindigen, is één ding duidelijk. We brengen hoe dan ook ’n
Nieuwsbrief uit. Het wordt wel een totaal andere dan vooraf gedacht. Soms wordt je door
de harde realiteit ingehaald. Hardgrondig vloeken helpt dan ook niet meer.

Wie was Toon Willems?
‘Bel met Cap Schroeder’ is het antwoord van Willem op mijn vraag; ‘Wie kan ik het beste
interviewen over Toon?’. ‘Dat zijn de beste vrienden van elkaar, al sinds mensenheugenis’.
‘Hallo Cap, gecondoleerd.’ ‘Wil je me helpen?’ ‘Natuurlijk, vraag maar…..’
Toon is na zijn studie begonnen als
administratief medewerker bij Schols
Meubelen op de markt in Kerkrade. Van
daaruit is hij overgestapt naar de Gulpener
Bierbrouwerij, in een economischadministratieve functie. Z’n derde baan was
bij Ruijters Makelaardij en daar hebben ze
elkaar voor het eerst ontmoet. Cap had
belangstelling in een stuk bouwgrond aan de
Jan van Goyenstraat in Haanrade. De
aankoop is gelukt en bij toeval (?!) werden
Cap en Toon zelfs elkaars buren. Het begin
van een langdurige en innige vriendschap.
In die periode, we hebben ‘t over de 60-70er
jaren, was Cap als raadslid politiek actief bij
de KVP. Zou Toon door de nabijheid van Cap
met politieke ambities zijn geïnfecteerd?
Immers, vanaf 1974 is hij decennialang
raadslid voor de KVP geweest. Zijn kennis en
kunde resulteert in de 90er jaren in de
functie van Wethouder Financiën.

Nou Lambertus. Ergens in de 80er jaren ontstaat er een crisis binnen het bestuur van
Lambertus. Voor Toon het signaal en de aanleiding om als nieuwbakken voorzitter de
leiding op zich te nemen. Onder zijn leiding doorstaat de vereniging de crisis en wordt er
zelfs een begin gemaakt met een nieuwe zeer succesvolle periode. Toon is zeker 2
decennia lang voorzitter geweest en gevestigde KKM leden spreken met ontzag,
bewondering en respect over zijn ‘regeerperiode’. Het koor bereikt een ledenaantal van
meer dan 90 zangers. De onder zijn leiding gemaakte Rome concertreis en de Carmina
Burana en 2de van Mahler concerten hebben bijna mythische proporties gekregen.
Terecht dus, dat hij tot erevoorzitter is gedecoreerd. En ja hoor…..z’n goede vriend Cap
heeft ‘m daarbij een tijdlang als vicevoorzitter bijgestaan.
Toon is altijd een vurige supporter van Lambertus geweest, getuige zijn voorzitterschap
van de Commissie van Bijstand. Maar ook door zijn continue aanwezigheid op de
vrijdagavond, de vaste repetitie-avond van Lambertus. Altijd in voor een praatje, een
kwinkslag of een warmhartig advies.
In dat kader moet ook het ‘Herenoverleg’ van de zondagochtend worden genoemd. Al meer
dan 30 jaar treffen zich elke zondagochtend de Lambertianen Cap en Wiel Schroeder,
Willem van der Putten, Toon Willems en Jo Wöltgens in de Wieëtsjaf. In het verleden ook
bijgestaan door Lei Mertens (†) en Teun Nieuwenhuizen (†). Het zal duidelijk zijn dat
Lambertus het favoriete gespreksonderwerp is.
Enkele jaren geleden heeft Toon daags na ons Weidefeest op Rolduc een herseninfarct
gehad. Daar is hij, mede dankzij een revalidatie in de Hambos, uitstekend van opgeknapt.
Sindsdien was hij weer een volledig en gewaardeerd lid van de ‘Lambertusfamilie’. Tot
afgelopen week. Een zware longontsteking noodzaakt tot opname in het Zuyderland
ziekenhuis. Volgens zijn zoon Ludo is Covid-19 hem fataal geworden.
Nou komt die vuilak toch wel heel dichtbij……
Toon is op donderdagochtend 2 april om 5 uur gestorven. De crematie is aanstaande
dinsdag om 11 uur. Uiteraard in besloten kring.
Door alle Corona maatregelen kunnen we Toon nu niet de eer bewijzen die hij van ons
verdient. Maar we spreken af dat we dat grondig inhalen!

Afscheid van Toon Willems
In de tekst geschreven door Hub Kinkenberg heeft u kunnen lezen hoeveel Toon voor KKM
betekend heeft en hoeveel KKM voor Toon betekende.
Het is voor mij als voorzitter van de Commissie van Bijstand niet uit elkaar te trekken dat
ik Toon goed gekend heb door KKM, maar zeker ook als mijn buurman en maatje van de
mondig dusj.
Ik werd naar ik mij nog meen te
herinneren 2005 door mijn vriend Wim
Lambie uitgenodigd om mee te gaan
naar een concert van de Commissie van
Bijstand. Ik werd bevangen door de
mooie klanken van KKM en werd lid van
de Commissie van Bijstand. In die jaren
troffen de “KKM aanhangers” elkaar
vaker in d’r Pungel (huidige Wieëtsjaf).
Dertien jaar geleden in een van die
gezellige bijeenkomsten, sprak Toon
mij aan of ik geen interesse had om een
appartement te kopen. Nu zult u
denken, wat heeft dat met KKM en de
CVB te maken, maar de verbinding volgt
vanzelf in de tekst. Ik voelde daar wel
wat voor en het appartement werd
bezocht. Aan Toon liet ik weten dat er
interesse was om te kopen, maar dat ik
eerst mijn eigen huis wilde verkopen.
Toen kreeg ik van Toon het grootste
compliment dat iemand kan krijgen. Hij
zei; “doe maar rustig aan met de
verkoop, het appartement blijft op
jouw wachten. Ik wil persé dat jij onze buurman wordt”. Als ik er nu nog aan terug denk,
word ik daar nog warm van. De basis was gelegd voor een jarenlange fijne relatie als
buren, als vriend en dusj maatje.
Een stuk terug in de historie van KKM. Toen Toon was afgetreden als voorzitter van KKM,
wilde hij zich zeker blijven inzetten voor het mooie mannenkoor. Hij werd op 3 juli 1995
gekozen als voorzitter van de Commissie van Bijstand. Samen met de bestuurders Wiel
Kockelkorn, Wilfried Rudolf, Martin Klinkenberg en Lei Mertens. Dit gaf Toon de kans om
nauw betrokken te blijven bij het koor en ik denk ook stiekem om nog invloed te hebben.
Tot voor kort troffen zich op zondagmorgen in De Wieëtsjaf een groep senioren die allen
betrokkenheid bij KKM hebben gehad. Lachend kan gezegd worden dat er onder genot van
een Elske nog KKM evaluaties plaats vonden. Mooi die niet aflatende betrokkenheid! In de
tijd dat Toon voorzitter was van de Commissie van Bijstand, had hij een persoonlijke
doelstelling. De CVB te laten groeien tot 100 leden en dat is hem gelukt. De CVB groeide
zelfs naar 103 leden. Een puike prestatie van Toon en zijn medebestuursleden!

Voor Toon was het nooit teveel als het om het koor ging. Hij sponsorde graag; jarenlang de
prinsenmuts, manchetknopen voor de zangers, de pochetjes, een vat bier voor het
weidefeest, etc.
In 2009 benaderde Toon mij op een tactische wijze en vertelde dat hij ging stoppen als
voorzitter van de Commissie van Bijstand. Over zijn opvolging had hij ook al nagedacht.
Zijn buurman en dusj maatje moest voorzitter worden, ik dus. Er was geen enkele ruimte
voor mij om daar anders over te denken, dat typeerde Toon ook, vastberaden als hij altijd
is geweest. Een geruststelling voor Toon dat ik hem niet teleurstelde. Gecharmeerd dat ik
gevraagd werd, nam ik in 2010 het voorzittersstokje van Toon over. Steevast bleef Toon
betrokken bij het koor en bezocht de concerten en vergaderingen. In 2015 werd Toon door
een CVA getroffen. Hij revalideerde in de Hamboskliniek en gelukkig kwam hij er redelijk
hersteld uit. Zo vlug als het kon, zat hij op zondagmorgen weer in de Wieëtsjaf met zijn
maten over KKM te praten. Zijn KKM dat mede door hem groot is geworden, zijn KKM waar
hij voor leefde in hart en ziel. Op 25 augustus 2019 werden Toon en Kitty nog in de
bloemetjes gezet op een huldigingsbijeenkomst voor CVB jubilarissen voor hun 30 jarig
lidmaatschap van de Commissie van Bijstand.
We gaan hem missen in de KKM familie. Laten we vooral al zijn verdiensten voor het koor,
waar hij ook het KKM erevoorzitterschap voor toebedeeld kreeg, niet vergeten. Het was
een verenigingskanjer!
Bedankt Toon, bedankt dusj maatje, bedankt buurman. Rust zacht!
Piet Loven,
Voorzitter Commissie van Bijstand KKM.

Concertvideo KKM St. Lambertus
We kunnen Toon Willems niet de laatste eer bewijzen tijdens zijn uitvaart, dit kan nu
alleen op digitale wijze. Daarom Toon, zingen we voor jou het “Ave Verum” van Karl
Jenkins. Deze uitvoering is opgenomen tijdens het Moederdag concert op zondag 14 mei
2017, in het kleine kerkje van Eygelshoven. Met dank aan Carlo Dijkman.
Link: https://youtu.be/siRmiCo0Ea4

