
 

Na lange tijd weer samen 

Op zondag 24 april zong het koor weer eens op een van haar vertrouwde plekken, het 
oksaal van de Lambertuskerk in Kerkrade-Centrum. En dat was niet zonder reden, de 
vereniging herdacht alle overledenen tijdens de corona-periode die nauw bij het koor 
betrokken waren. Zo bracht het koor na de mis een muzikale aubade bij het graf van oud-
voorzitter Toon Willems. Ook stonden we stil bij het heengaan van Jo de Faber en oud-
zanger Peter Wagner. 

 

Aansluitend  kwamen de leden met partners en aanverwante vrienden samen aan jenne 

Sjlagboom om nog eens gezellig bij te praten. Onder het genot van een goed verzorgde 
lunch die onze penningmeester Nico Fiori geregeld had. Dat gaf nog eens een gezellig 

verenigingsgevoel, een gevoel dat we zo lang hebben moeten missen. 

 



Dodenherdenking   

Traditioneel woonde 
ons koor de 
dodenherdenking bij 
op 4 mei in Kerkrade 
Centrum. Tussen de 
diverse toespraken 
door vertolkten onze 
zangers enkele 
toepasselijke liederen, 
met als afsluiter het 
Wilhelmus. Altijd fijn 
om deze plechtige 
bijeenkomst van zo 

kortbij mee te mogen maken. Filmer 045ONLINE heeft een video samengesteld van de 
herdenking waarop een enkel stukje zang te beluisteren valt: 
https://youtu.be/fQCtiPV1ZGU 
 

 
 

   

  



Nieuw logo 

Zo nu en dan pakken gepensioneerde leden nog eens hun 
oude beroep op ten bate van ons koor. Zo heeft oud-

fotograaf en graficus Wiel te Poel ons logo alvast aangepast 
in het kader van ons 150-jarig jubileum. Dit logo zal vanaf 
nu ons oude logo vervangen bij al onze communicatie-
uitingen, dus op onze website, emails, nieuwsbrief, etc. 

Iedereen mag weten dat we bijzonder trots zijn op het 
binnenkort behalen van deze indrukwekkende mijlpaal. 

 

 

Programma 150 jaar 

Tijdens de jaarvergadering in april lichtte onze voorzitter Wim de Groot al een stukje van 
de sluier op over ons jubileumjaar in 2023. Zo kondigde hij alvast een opvallend 
jubileumconcert aan in het theater in Kerkrade in samenwerking met zanger en cabaretier 

Jack Vinders. Onder de titel “ins jans angesj: d’r Lambeëtes en Jack Vinders” verzorgt 
Jack deels in de bekende personage van Clara Zoerbier een programma waar St. Lambertus 
stilstaat bij 150 jaar historie van het koor. Het belooft een geweldige happening te 

worden, gelardeerd met veel mooie zang en bijdragen en sketches van Jack. Ook al is de 
datum nog ver weg, de voorbereidingen zijn nu al in volle gang. Voor een tijdige plaatsing 
in het programmaboekje van het theater moesten de zangers samen met Clara Zoerbier al 
meteen naar de fotograaf. Zo te zien komt er inderdaad een apart concert op ons af. 

 

Op 18 november 2023 gaat ons koor de mis “Messa di Gloria” uitvoeren. In onze 
vertrouwde Lambertuskerk. Een prachtig muziekstuk, geschreven door Pietro Mascagni. De 
voorzitter heeft wel even met de deken moeten overleggen of hij er geen bezwaar inziet 
om voor deze uitvoering het complete altaar te verbouwen. Onze zangers hebben immers 



samen met het  optredende 
vrouwenkoor, orkest en 
solisten alle ruimte nodig 
voorin de kerk. Deze 

uitvoering bevat maar liefst 
17 muziekstukken, de 

koorpartituur is 115 
pagina’s dik. Daarom is ons 
koor nu al begonnen met 
het instuderen van deze 
prachtige mis. Over 18 

maanden moeten de 
zangers de uitvoering tot in 
de details beheersen. 
Volgens planning zal deze 
mis ook tijdens de 

Limburgse koordagen in 
Roermond uitgevoerd 

worden, en wellicht zit er nog een derde optreden in de planning.  

Naast deze twee jubileumconcerten zit er nog meer in het vat in 2023, daarover later 
meer.  

  

Even voorstellen 

KKM St. Lambertus heeft sinds kort weer een reserve-dirigent aangetrokken. Voor het geval 
onze eerste dirigent Wim schepers om wat voor reden dan ook verhinderd mocht zijn, dan 
kunnen we een beroep doen op Jo Louppen. Jo heeft ons eerder gedirigeerd tijdens een 

concert in de Lambertuskerk en dat verliep verder goed. Van oorsprong is Jo organist, in 
1988 haalde hij bij het Conservatorium in Maastricht het diploma docerend musicus orgel. 
Sinds 2013 gaat Jo door het leven als stadsorganist Kerkrade en daarnaast is hij vaste 

organist in Heerlen en Landgraaf. Ook kan hij een mannenkoor als het onze in het gareel 
houden. We zijn erg blij dat we Jo bij het KKM aan boord hebben kunnen trekken. 

                      Jo Louppen in overleg met dirigent Wim Schepers. 



Nog een nieuw lid voor het 

voetlicht 

Eerste tenor Loek Frohn was tijdens onze 
jaarvergadering door ziekte geveld. Nu hij 

inmiddels hersteld is, kon hij alsnog zijn 
lidmaatschapsspeldje opgeprikt krijgen na de 
laatste repetitie op vrijdag 13 mei jongsleden. 
Loek houdt erg van zingen en ziet nu met zijn 
pensioen zijn kans schoon om deel uit te maken 
van een kwaliteitskoor als KKM St. Lambertus. 

Bij ons kan hij zijn muzikale ei volledig kwijt. 

 

Canta Rode 2022 gaat van start 

Het zesde tweejaarlijkse internationaal 
koorfestival Canta Rode gaat dit jaar weer van 

start op 26 mei 2022 en duurt t/m 29 mei. Als 

koorliefhebber heb je keuze uit aansprekende 
optredens van diverse artiesten. Kijk voor alle 
mogelijkheden op hun website Home - Cantarode - Cantarode  

Zie ook hun korte promotiefilmpje: https://youtu.be/y4dpPZUh3Ho 

 

Concertvideo Alt Rhapsodie van Brahms 

Zoals al eerder aangekondigd, neemt ons koor deel aan de Limburgavond van het WMC, op 
woensdag 13 juli a.s. Daar voert het Kerkraads Symphonie Orkest onder andere het stuk Alt 

Rhapsodie uit, gecomponeerd door Johannes Brahms.  In onderstaande video kunt u een 
voorbeeld beluisteren van een deel van dit stuk, gespeeld door de Lucern Festival 

Orchestra en een begeleidend koor van ca. 20 man sterk. In de Rodahal staan achter het 
KSO straks naast het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus tevens het Vocaal 
Ensemble Kerkrade, het ensemble Southern Voices, het Chevremonts Mannenkoor 1912 en 

het Mannenkoor David Kerkrade. Met minstens 130 aanwezige zangers is een veel robuuster 
koorgeluid te verwachten vergeleken met deze video. 

Luister zelf maar: Brahms.mp4 



Bericht voor figuranten Excelsior 

Leuk dat jullie als figurant 
deel willen uitmaken van 

onze musical voor het 100 
jarig jubileum van Toneel 
vereniging Excelsior. 
Graag wil ik jullie namens 

onze vereniging en Ruth, onze 
regisseuse, uitnodigen om 
de  doorloop van deel 1 van onze musical bij te wonen. 
Dit is tevens een moment om kennis te maken met de regisseur en zij kan dan uitleg aan 
jullie geven wat de bedoeling is en jullie kunnen jullie mogelijkheden en interesse kenbaar 

maken. We hebben twee opties gepland en zouden het fijn vinden als jullie op 1 van deze 
avonden aanwezig zijn: 
- Donderdag 16 juni vanaf 19 uur in de Buun (doorloop start om 19.30 uur) 
- Dinsdag 21 juni vanaf 19 uur in de Buun (doorloop start om 19.30 uur). 
Graag wil ik jullie vragen mij voor vrijdag 20 mei te laten weten wanneer dat je komt 
kijken! 

De repetities vinden plaats in theater de Buun, Rolduckerstraat 157, 6461VL Kerkrade 

Wij verheugen ons op jullie komst, 
 
Groet Ellen Henczyk,  Regie assistente, tel. 06 2010 0079 

 

 

 


