
‘ Na een zeer druk 2015 was het even wat 
rustiger aan het begin van 2016. Alhoewel ...
de Carnaval viel vroeg dit jaar waardoor de
Ex-Prinsengroep al snel in het jaar weer een
zeer amusante en bruisende carnavalsavond
organiseerde. Ondertussen bruist de Programmacommissie
ook van hele originele ideeën om dit jaar een zeer uniek  concert te organiseren. Tegelijkertijd bereidt het 
koor zich voor op het jaarlijkse Commissieconcert (0105) en een uitvoering van de opera ‘Lucia di 
Lammermoor’ (0307), samen met het KSO (Kerkraads Symfonie Orkest) en CMK (Chevremonts 
Mannenkoor 1912). Prachtige uitdagingen die onderstrepen dat d’r Lambeëtus  bruist van muzikale 
energie. Dat we alweer nieuwe zangers mochten begroeten vanuit ons project ‘koorscholing’ lijkt daar een 
logisch gevolg van ... aldus een trotse voorzittter!  ’

Wim de Groot (Maart 2016)
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Jroeëse Lambeëtes Zengere Zietsóng

           Zeer vroeg in het jaar op
 zaterdagavond 23 januari  
vond wederom de ‘Jroeëse 
Lambeëtus Zengere Zietsóng’
plaats. Ook dit jaar werd weer 
een bijzondere Prins 
uitgeroepen. Achter een groot
doek sprong Prins Theo II (Pelzer)
tevoorschijn. Een carnavalist 
puur sang! Alle optredens 
brachten de nodige ‘stimmung’.
Traditioneel traden ook weer eigen leden op. De Kling, de Lambertini’s en 
Voelle Sjwees stonden weer garant voor een grandiose act. Met name de 
rol van ‘Zoeper Wiellie’ door tenor Wiel te Poel was bijzonder verrassend! 
Ook de presentatie van Michiel Dijkman, optredens van de 1e 
Herrenzietsóngsverrein, Jód Jek  en Wiesse Sjwaam maakten deze 
zietsóng weer onvergetelijk. 

PROMOTIEFILM

Op initiatief van het bestuur en in het 
bijzonder van bestuurslid Toon 

Nieuwenhuizen is een promotiefilm voor 
KKM Lambertus geproduceerd. Met deze 
film wil het bestuur het koor laten zien als 
een enerzijds ambitieus koor en anderzijds 

als een gezellige groep zangers. In het 
begin van dit jaar is deze film vele dagen 

uitgezonden op Parkstad TV. Vele lovende 
reacties hebben we mogen ontvangen. Het 

koor werd op een zeer positieve manier 
gepresenteerd. Naast de film is er een 

folder samengesteld met meer informatie 
over het koor. Deze folder zal zowel 

landelijk als euregionaal worden verspreid. 
Dank gaat eveneens uit naar de makers 
van de film: productiebedrijf VISIBLE

klik voor foto’s



Tijdens een druk bezochte jaarvergadering 
op 13 maart werd er even stilgestaan bij een 
aantal beleidsvelden van het koor. Zo krijgen 
de leden zicht op de financiële postitie en 
muzikale voornemens in de toekomst. 
Allemaal zaken die onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden zijn. Dat het koor de laatste tijd 
hun fundamenten op die terreinen verder 
heeft verstevigd mocht op de waardering van 
de aanwezige leden rekenen. 
Ook werden alle activiteiten en wetens-
waardigheden van het jaar 2015 nog een 
haarfijn verteld door bestuurslid Robert van 
Bussel. In de vertrouwde stijl, alsof het een 
roman is, las hij zijn verhaal voor. ieder jaar 
weer een prachtig verhaal dat meer is als 
een opsomming van feiten. Het luid applaus 
was dan ook de waardering hiervoor. De 
dirigent ontvouwde ook de ambiteuze 
plannen voor een uniek concert aan het 
einde van het jaar. Bariton Henk Bindels 
trakteerde weer op leuke beelden uit de 
historie. Tot slot mochten alle leden het 
prachtige archief van het overleden lid Arie 
Zeeuw inzien. De familie toonde met trots 
alle albums die Arie met veel zorg heeft 
samengesteld. 

Commissieconcert 1 mei 2016

Op zondag 1 mei as. (17.00 uur) vindt het 
Commissieconcert plaats. Het gaat een heel 
bijzonder concert worden op een top locatie. 
Het bestuur van de Commisie van Bijstand 
heeft er voor gekozen om het concert te laten 
plaatsvinden in het geheel vernieuwde 
Continium museum en Columbus. Naast dat 
men een mooie indruk van het museum krijgt, 
gaat iedereen een muzikale wandeling door 
het museum maken waarbij het koor op drie 
unieke locaties het optreden gaat verzorgen. 
We sluiten deze belevenis af met de film 
EARTH in het Columbus Earth Theater. 
Tussendoor gaat u twee keer terug naar de 
B r a s s e r i e w a a r e e n v o o r - e n e e n 
hoofdgerechtje worden geserveerd. Het wordt 
een ontdekking en een muzikale belevenis die 
iedereen als lid van de Commissie van 
Bijstand nooit gaat vergeten.

Jaarvergadering 2016



In Memoriam Jo Scholtes

Tijdens de repetitie van vrijdag 28 februari werd bekend dat 
ons erelid Jo Scholtes op de respectabele leeftijd van 96 
jaren is overleden. Jo is als zanger vele jaren aan ons koor 
verbonden geweest maar heeft daarnaast op muzikaal 
gebied nog veel meer voor het koor betekend. Hij zong, 
speelde piano, componeerde en arrangeerde voor het koor. 
Vele van de partituren die we nu nog gebruiken zijn 
gearrangeerd en handgeschreven door Jo. Ter ere van Jo is 
op dinsdag 1 maart om 16.00 uur een besloten 
gedenkdienst gehouden. De familie van Jo had gevraagd of 
KKM St. Lambertus bij deze gelegenheid enkele liederen ter 
ere van Jo zou willen zingen. Natuurlijk hebben wij hieraan 
graag gehoor gegeven. 


