
 

Afscheid van een opmerkelijke zanger 
Onze voormalige 2e tenor Chrit Claessen heeft het 
aardse leven verruild voor het hiernamaals. Hij 
meldde zich in mei 1955 bij ons koor aan, 67 jaar 
geleden. Daarmee is hij ons oudste lid, hij is de 
zanger die het meeste bij onze vereniging heeft 
meegemaakt. De talloze concertreizen, aansprekende 
optredens, wisselingen van dirigenten en 
bestuursleden, ontelbare repetities, hij is overal bij 
geweest. Onze bariton Huub Klinkenberg is bezig met 
het uitwerken van de voorstelling ‘Ins Jans Angesj’ op 
24 juni 2023, ons 150 jarig jubileumjaar. In deze 
voorstelling komt een stuk historie terug van onze 
vereniging. En wie kon hij beter vragen dan aan Chrit 
om zijn herinneringen met hem te delen? Chrit was 
dan wel op gevorderde leeftijd, maar zijn geheugen 
liet hem nog niet in de steek. Met diverse foto-albums 
bij de hand heeft hij Huub kunnen voorzien van 

allerlei concertervaringen en anekdotes over “wat die mansluu hant oesjesjpoeëkt”, die 
Huub dankbaar kan verwerken in de voorstelling met Jack Vinders. Zo stonden hem de 
reizen naar Polen en Rome nog duidelijk voor de geest. Daar hebben ze gezongen voor 
Paus Johannes Paulus II, o.a. ‘Gaude Mater Polonia’, zeg maar het tweede volkslied van 
Polen. De Paus was zo onder de indruk dat hij KKM noemde in zijn dankwoord. Verder twee 
reizen naar Fatima in Portugal, en naar Oostenrijk, Duitsland en  Ierland om er een paar te 
noemen. De uitvoering van ‘Carmina Burana’ in het PSV-stadion met 16.000 toehoorders, 
later ook nog op een vol Vrijthof. De opera Aïda in 
het MECC, en uitvoeringen in diverse kathedralen in 
Antwerpen, Mainz en Praag. Teveel herinneringen om 
allemaal op te noemen.  
Vele oud-Kerkradenaren kennen Chrit als de vroegere 
bloemist aan de Hoofdstaat. Tot voor kort woonde 
Chrit nog zelfstandig boven zijn voormalige 
bloemenzaak. Hij was helemaal gek van bloemen. 
Geboren en getogen in Noord-Limburg, verhuisde hij 
op jonge leeftijd naar Kerkrade om daar als leerling 
terecht te komen bij bloemist Kreijen. Daar heeft hij 
zijn vak geleerd en kreeg hij de bevestiging dat 
bloemen zijn echte passie waren. Zo verzorgde hij bij 
elk Patroonsfeest en andere bijeenkomsten de 
versiering op de tafels. En tot op hoge leeftijd 



maakte hij een bloemstukje voor de vredeskapel, vrijwillig en gratis. 

Thuis in zijn woonkamer had hij diverse 
herinneringen staan aan KKM St. Lambertus. Diverse 
foto’s, medailles, nieuwsbrieven en ook de 
oorkondes van de diverse jubilea, 25, 40, 50 en 60 
jaar heeft hij mogen vieren. Op het afgelopen 
Patroonsfeest hadden we hem willen eren met het 
erelidmaatschap voor 65 jaar trouwe dienst. Niet 
alleen voor zijn muzikale bijdrage maar ook voor 
alles wat hij voor het koor gedaan heeft, ook als 
voormalig bestuurslid. 

Ik vroeg hem nog in mijn laatste bezoek: “mocht je 
een keer komen te overlijden, wil je dan dat het 
koor op je uitvaart zingt?” Zijn antwoord: “als jullie 
niet bij mij komen zingen, zeg ik meteen mijn 
lidmaatschap op”. Nou, deze reactie laat aan 
duidelijkheid niets te wensen over. Wij hebben dan 
ook zijn uitvaart op vrijdag 14 oktober muzikaal 
begeleid. Overigens niet alleen omdat dit zijn 
laatste wens was, maar ook omdat er onder de leden 

de nodige echte vrienden zaten die tientallen jaren samen in en buiten onze vereniging 
optrokken. Zelfs Cap en Werner die als passief lid een tijdje niet meer meezingen, hadden 
voor deze gelegenheid zich in de smoking gehesen om hem zingend de laatste eer te 
bewijzen. Tijdens de koffietafel kwamen zijn drie zonen en schoondochters spontaan op 
ons af: “wat hebben jullie mooi voor pa gezongen, zo’n mooie uitvaartmis hebben we nog 
nooit meegemaakt”. Dan weet je dat je het goed hebt gedaan. Tegen het einde van de mis 
bracht onze bariton Hub Frissen de afscheidsgroet met onze verenigingsvlag boven de kist, 
een speciale ceremonie. Dag lieve aardige Chrit, bedankt voor alles wat je voor het koor 
hebt gedaan! 

 

Collectieve jubileumviering 
Elk jaar organiseert de gemeente Kerkrade een 
collectieve jubileumviering. De jubilarissen van alle 
Kerkraadse verenigingen ontvingen uit handen van  
wethouder Jo Schlangen van o.a. Cultuur een 
beeldje passend bij hun jubileum en boekje. Een 
afvaardiging van de besturen van de verenigingen 
zijn daarbij ook aanwezig. Harmonie Philomena uit 
Chèvremont zorgde voor een mooie muzikale 
omlijsting van de bijeenkomst. Na twee inactieve 
jaren door Corona vond deze sfeervolle happening 
vrijdag 21 oktober plaats in het Westhoes in 
Kerkrade West, voor de jubilarissen van 2020 en 
2021. Ons koor was deze editie vertegenwoordigd 
door Guus Reuter en Jo Wöltgens.  



Als aandenken ontvingen zij het beeldje “met elkaar in opgaande lijn”, want daar zorgen 
we immers met elkaar voor in verenigingsverband. 

 

Opbrengst RABO Clubactie 
De Rabo Clubactie is inmiddels voorbij, de stemming is op 27 september gesloten. 
Inmiddels is de Rabobank flink aan het tellen geslagen. Bij de Rabobank Zuid-Limburg Oost 
was € 225.000 te verdelen. Hierbij hadden zich 681 clubs aangemeld. De grote voetbal- en 
scoutingclubs met de meeste leden halen hierbij de grootste bijdrage binnen. Scouting 
JongNL Waubach ging aan kop met € 1.459,-. De Rabobank overhandigde twee cheques aan 
ons koor inclusief de Stichting Nevenactiviteiten, met een totaalopbrengst van € 227,64. 
Geen topbedrag, maar toch weer mooi meegenomen. Aan iedereen die zijn stem heeft 
uitgebracht: hartelijk dank voor jullie steun. 

 

  



Reünie 150 jarig bestaan KKM St.Lambertus Kerkrade 
 

Het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. 
Lambertus werd, toentertijd onder de naam 
“Societé St. Lambert Kerkrade, op 10 oktober 
1873 opgericht te Kerkrade.  

In oktober 1873 besloten de heren Jean Keulen, 
Johan Sijstermans, Peter Jos Reulings, Johan 
Wijnen, Jos Wijnen, Mathieu Wijnen, Leo Bellen, 
Winand Bellen, Paul Krewinkel, Nic Bisschoff, 
Antoon Kockelkorn, Jos Sijstermans, Kasper 
Plum, Johan Trags, Nol Hanssen, Hub Schols, Leo 
Kochen, P.J.Herpers, Theo Mertens, J.J. 
Bemelen, A. Handels en M. Heuschen, allemaal 
inwoners van Kerkrade, tot de oprichting van een 
mannenzangvereniging. Als ‘schutspatroon’ koos 
men de patroon van de hoofdparochiekerk St. 

Lambertus. De voorkeur van het koor ging uit naar de Franse koorstijl en daardoor nam 
men ook de naam: “Société St. Lambert “ aan.  

Volgend jaar zal dit prachtige koor hun 150-jarig jubileum vieren. 2023 zal geheel in het 
teken staan van dit zeer bijzondere jubileum! Achter de schermen zijn de voorbereidingen 
in volle gang om een heel jubileumjaar lang evenementen en concerten te organiseren. 
Een van de evenementen is het organiseren van een reünie voor leden, oud leden, 
familieleden en aanverwanten. De werkgroep die de reünie organiseert is op zoek naar 
namen, adressen, e-mailadressen van mensen die we kunnen gaan uitnodigen voor de 
reünie.  

Bent u of een van uw naasten zanger, lid of op welke wijze dan ook betrokken geweest bij 
KKM St.Lambertus? Dan zouden we graag de gegevens ontvangen zodat we een uitnodiging 
kunnen sturen. 

Stuur de naam, adresgegevens, telefoon en mailadres naar Piet Loven, Kapellaan 7A, 
6461EH Kerkrade of stuur een email naar CVB-KKM@ziggo.nl 

Hartelijk dank! 

 

Klankkleurfestival 
Op 6 november 2022 vindt het Klankkleur-Festival plaats in Theater De Maaspoort in Venlo. 
Stichting Klankkleur Limburg (SKL), de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), de 
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg 
(VNK-L) zijn de organisatoren van dit festival. Kortom, een muzikale dag waar diverse 
disciplines van muziek samenkomen. Programma:  

- De LBM Concertconcoursen en Open Podium; 
- De LBT Concertwedstrijd Slagwerkensembles en Blaaskorpsen; 
- Het VNK-L Concours voor koren; 
- En meer voor alle muziekliefhebbers.  



Vanaf 09.15 uur zijn bezoekers de hele dag welkom om diverse optredens te bekijken.  
Toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.  
Elf deelnemers uit heel Limburg nemen deel aan het concours voor koren, een diversiteit 
aan koren heeft zich aangemeld. Koren krijgen hier de mogelijkheid om te strijden voor de 
titel "Limburgs koor van het jaar 2022''. Voor meer informatie en het volledige programma: 
Klik hier 

 

 

A once in a lifetime experience voor zangers 
Parkstad Limburg Theaters en Canta Rode presenteren een uniek aanbod voor zangers uit 
de regio: een weekend samenwerken en musiceren met het Nederlands Kamerkoor, wie 
droomt daar niet van?! Hier is uw kans. 
Een kaartje voor het concert op 20 november geeft recht op een dag zang-coaching 
tijdens de Zingdag o.l.v. het Nederlands Kamerkoor. Op de dag ervoor op 19 november 
studeer je verschillende koorwerken in, om die op 20 november aan het publiek ten gehore 
te brengen als opening van het concert ‘Van Gogh in me’. 
Waar:         Parkstad Limburg Theaters Kerkrade & Muziekschool Kerkrade (SMK) 
Tijdstip:     10:30 – 16:30 uur 
Stemmen:  Sopranen, alten, tenoren, bassen (mannen-, vrouwen- en gemengd koor) 

Voor aanmelden en bestellen van kaarten, zie de volgende link: 
https://www.plt.nl/programma/nederlands-kamerkoor-van-gogh-in-me/20-11-2022-16-00  

 



Concertvideo van Floor Bosman 
De Kerkraadse Floor Bosman, pas 19 jaar oud, deed in 
september auditie bij Holland’s Got Talent. Met haar 
prachtige stem kreeg ze de goedkeuring van de voltallige 
jury om door te gaan in het programma. Zij vertolkte het 
welbekende lied “You raise me up”, het lied waar Martin 
Hurkens mee beroemd is geworden en dat ook in het 
repertoire van ons koor zit. Floor heeft dit lied overigens al 
in december 2018 als soliste gezongen bij het mannenkoor 
St. Ceacilia 1875 uit Sweikhuizen. Iemand aan wie ons koor 
ook kan denken bij de zoektocht naar een geschikte soliste. 

Link: Watch | Facebook  

 

 

 

 

 


