
NIEUWSBRIEF KKM ST. LAMBERTUS 
uitgave 1 -  2016

‘Blijvertjes’ 

            Geestelijk Beschermheer

Eenmaal lid van d’r Lambeeëtus 
blijkt voor veel leden een zeer 
langdurige verbintenis te zijn! Ook 
dit jaar mocht het koor een viertal 
jubilarissen eren.  Zo vinden 
Andreas Büttgen, Marc Schrijvers 
en Cap Schroeder al 25 jaar hun 
weg naar het koor. ‘Mister KKM’  
was dit jaar  wel Chrit Claessen.  Hij 
vierde zijn 60-jarig jubileum! Een 
lidmaatschap voor het leven! KKM 
zette hen tijdens het patroonsfeest 
terecht  in de bloemetjes !

Tijdens het patroonsfeest werd de nieuwe Deken Nevelstein geïnstalleerd 
als geestelijk beschermheer. Hoewel het een oude traditie is hecht het koor 
veel waarde aan deze benoeming. De verbintenis met de kerk en in het 
bijzonder de Lambertusparochie symboliseert de wortels van waaruit het 
koor is gegroeid. Ook Deken Nevelstein benadrukte deze verbintenis en 
was zeer vereerd met de benoeming die hem in staat stelde het koor met 
interesse te volgen in de toekomst. 

‘ Met trots kijk ik terug op het jaar 2015! 
Een jaar waarin KKM op alle terreinen een 
enorme vooruitgang heeft geboekt.  Het 
is een moeilijke tijd om het ledenaantal in 
verenigingen te handhaven. Toch mag KKM 
constateren dat er weer interesse is om bij dit 
mooie koor te gaan zingen. Sommige oud-leden 
vinden zelfs de weg weer terug. Muzikaal blijft kwaliteit het doel. Het klinkt waarschijnlijk  chauvinistisch 
maar KKM zingt voortreffelijk! Zeker een pluim voor onze dirigent Wim Schepers maar bovenal ook voor 
alle zangers !  KKM is springlevend, gezellig, gemotiveerd en zeerzeker gefocust op goede muzikale 
prestaties. Ik  denk voldoende ingrediënten om zelfs na 142 jaar verder te bouwen aan nieuwe uitdagingen 
die ons koor zo onderscheidend maken! Mijn dank  en waardering is groot voor iedereen die direct of 
indirect zich in 2015 heeft ingezet om alle doelstellingen te realiseren. Aan het einde van 2015 vernamen 
we, tot groot verdriet, het overlijden van onze bas Arie Zeeuw. Een groot verlies voor zijn vrouw en familie 
maar zeker ook voor ons koor! Een fijne vent die veel voor het koor betekende ging zomaar plots van ons 
heen! We zijn met onze gedachten bij hem en zullen hem nooit vergeten! ’

Wim de Groot (Januari 2016)



Mijn Barbaraconcert

Één van de hoogtepunten in 2015 was wel de 
deelname aan het ‘Mijn Barbaraconcert” op 4 
december in de Rodahal. Als afsluiting van ‘het jaar 
van de mijnen’  vormde KKM met hun bevriende 
mannenkoren RMK Brunssum en Sabic Geleen 
één groot koor van meer dan 100 zangers! Alle 
zangers waren onder de indruk om in een 
uitverkochte Rodahal te mogen zingen samen met 
het Metropole Orkest en solisten als Jac Vinders, 
Gé Reinders, Beppie Kraft, Fenna Ograjensek, 
Leta Bell, Brigitte Heitzer, Suzan Seegers, Frans 
Pollux, Sef Thissen, Henk Steijvers en Romano 
Diederen. Het concert werd live uitgezonden op 
L1. Een geweldige muzikale ervaring!

Op 20 december was het dan zover. Hét 
sluitstuk van dit jaar was wel het grote 
Kerstconcert in Hückelhoven.  Op initiatief 
van ons gewaardeerd lid Marcel Ballas 
organiseerde de Lionsclub Selfkant een 
Kerstconcert voor ‘kinderen in nood’ . Marcel 
is op dit moment president van de Lionsclub.  
Het resultaat was een ongelooflijk muzikaal 
hoogstaand concert. Een prestatie van 
formaat! Het koor, samen met de collega’s 
van RMK Brunssum, zong de ‘sterren van de 
Hemel’! Het publiek was razend enthousiast. 
Dit gold eveneens voor de solisten Claudia 
Couwenbergh, Gergely Németi en onze 
eigen Paul Jedamzik, een oorstrelende 
muzikale prestatie! Geen wonder dat de 
kranten de dag erna zeer lovend waren over 
deze performance! 

Stationsconcerten
Heerlen - Maastricht

Traditioneel zingen de mannen van KKM in de 
Kersttijd in de hal van de stations in Heerlen
en Maastricht. De vervoersbedrijven Veolia en
NS  verblijden op deze manier vele reizigers en 
brengen hen al in de kerststemming. Ook dit jaar 
werd KKM gevraagd voor een concert op beide 
stations. Natuurlijk vindt het koor dit een hele 
eer en met veel overgave brachten zij menig 
Kerstlied ten gehore. Sommige reizigers konden 
dit wel waarderen en zongen soms gezellig mee. 

Kerstconcert Hückelhoven
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‘Mitreißend floss die Musik durch die 
Interpretation und strömte in einen Kosmos aus 
Klang und Festlichkeit.’ 

‘Die Stimmen der mitwirkenden Musikerinnen 
bewiesen, welche Kraft sie im Einzelnen 
annehmen können. Der ausverkaufte Saal 
wiederum bewies, dass viele Menschen eine 
solche Initiative gerne unterstützen. Es war ein 
Abbild der Hoffnung, die an diesem Abend von 
der Musik getragen wurde.’ 

In Memoriam Arie Zeeuw

Onze zangersvriend, Arie Zeeuw, is op 29 
december aan de gevolgen van een 
hersenbloeding overleden. Hij was trots als 
een pauw op het speldje "Lid van Verdienste", 
dat hij op de kerstviering in ontvangst mocht 
nemen, maar hij heeft er helaas niet lang van 
mogen genieten. Wij verliezen met Arie een 
koorlid dat zich altijd met hart en ziel en heel 
veel humor voor KKM heeft ingezet. 
Wij wensen zijn vrouw Wil en zijn familie heel 
veel sterkte met haar/hun verlies...
De mannen van KKM hebben de 
afcheidsdienst van hun vriend muzikaal 
begeleid op maandag 4 januari om 11.00 uur 
in de Lambertuskerk. 


