
‘ Het is weer een tijdje geleden dat de laatste nieuwsbrief uitkwam. Het koor heeft zeker in die tijd niet 
stilgezeten. Het commissieconcert en de concertreis waren bijzondere activiteiten waarop we met trots 
mogen terugzien. De optredens waren van een muzikaal hoog niveau! Een compliment voor alle zangers 
en dirigent. Het grootste compliment hoorde ik  van een toehoorder van het commissieconcert: “Ondanks 
dat d’r Lambeëtus niet meer dat hele grote koor uit het (verre) verleden is, zij zingen nog als vanouds!” Nou 
ja ... wat moet ik hier meer over zeggen? KKM Lambertus is en blijft een bijzonder koor dat zich steeds 
weer weet te onderscheiden. Zo sprak een trotse voorzitter ....!’  Wim de Groot (mei 2015)
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Hub Wehrens, afscheid na 30 jaar als bestuurslid

              Grandioos Commissieconcert 19 april 2015

Tijdens de nazit van het Commissieconcert werd het koor verrast door een 
bijzonder initiatief. Tijdens het archiveren van heel veel koor-attributen stootte men 
op een beeltenis van de H. Lambertus. Ooit pronkte dit beeld op de top van het 
vaandel. Hier en daar vertoonde het beeld beschadigingen. Op initiatief van leden 
van de Commissie van Bijstand werd het beeld volledig gerestaureerd. Na een 
introductie van erevoorzitter Toon Willems werd de onthulling door alle aanwezigen 
met grote bewondering ontvangen. Er wordt bekeken welke plek dit bijzondere 
beeld zal krijgen als historische bezienswaardigheid. 

Tijdens de 142e jaarvergadering nam Hub 
Wehrens na 30 jaar afscheid als bestuurslid. 
Hub heeft 30 jaar lang met enorme inzet vorm 
gegeven aan het beleid van het koor. Met name 
op het gebied van het partituur-archief heeft 
Hub vele uren vrijwillig ingezet om  er voor te 
zorgen dat alle zangers steeds weer de juiste 
partituur in hun map vonden. Het was dus 
vanzelfsprekend dat Hub geëerd werd met ‘het 
speldje van verdienste’! Hub neemt nog zeker 
geen afscheid van het koor, hij zal als zanger 
hopelijk nog lang aan KKM verbonden zijn.

Beeltenis H. Lambertus 
gerestaureerd

Op zondagmiddag 19 april organiseerde KKM het 
jaarlijkse Commissieconcert in de Lambertuskerk 
van Kerkrade. Dit concert is bedoeld als een 
‘dankjewel’ aan alle sponsoren van het koor. 
Iedereen werd gezellig ontvangen. Na de koffie met 
vlaai trok men naar de Lambertuskerk. Het koor 
trakteerde alle sponsoren en andere aanwezigen op 
een wel zeer bijzonder concert. Dat het koor jeugdig 
talent graag een podium wil bieden bleek uit de 
solistische bijdrage van de talentvolle 17-jarige 
sopraan Amy Schillings. Onder leiding van Wim 
Schepers en met begeleiding van pianist Gerald 
Wijnen mag het koor terugzien op een zeer sfeervol 
concert. 
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            Concertreis Brugge - Ieper - Gent

In het weekend van 8 t/m
10 mei vertrokken de le-
den van KKM voor een
3-daagse concertreis
naar Brugge, Ieper en
Gent. Het koor heeft op-
getreden in de 
Kathedralen van Brugge en Ieper. Zeer 
bijzondere optredens. Het indrukwekkendste 
was wel het zingen onder de ‘Menenpoort’ van 
Ieper tijdens de ‘Last Post’-herdenking voor de 
slachtoffers tijdens de 1e W.O. Een zeer 
muzikaal geslaagde maar zeker ook gezellige 
concertreis voor de leden van KKM !


