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‘ Een hele mond vol, onze naam. Soms wordt
het Koninklijk wel eens vergeten. En dat ….
vinden we niet fijn. Koninklijk is namelijk onze
‘Way of Life’. Koninklijk is de manier hoe we
invulling willen geven aan de inhoud van onze
vereniging. Het Koninklijk van Lambertus is excellent, keurig, genereus
en volhardend. Excellent past bij de manier waarop we ook weer dit jaar de muzikale uitvoeringen vorm hebben
gegeven. Het hoge muzikale niveau is niet iets dat toevallig ontstaat maar voortkomt uit de bevlogen inzet van alle
zangers en diezelfde aanstekelijke bevlogenheid van onze dirigent Wim Schepers. Keurig past bij de onderlinge

omgang van de koorleden en de presentatie van het koor. Een eensgezindheid waar plaats en ruimte is
voor ieders inbreng en waardering voor elkaar. Genereus past bij elkaar ondersteunen en met elkaar
vieren. Diverse activiteiten toonden dit jaar aan dat we tijd nemen om met elkaar ook in informele zin te
willen ontmoeten en daarvan enorm genieten. Volharding! Met grote bewondering zie ik deze volharding
iedere keer weer bij de leden. Vele ongemakken worden overwonnen bij de optredens. Voor sommigen
zeker niet gemakkelijk. Ook volharding in het voortbestaan. Ondanks de veranderende tijd waarbij een
koorlidmaatschap niet meer vanzelfsprekend is blijven we ons inzetten om dit prachtige koor te handhaven.
Hierbij zoeken we gezamenlijk naar nieuwe wegen en formules die passend zijn in deze tijd. Ons eigen
concert dit jaar in het museum is hier een goed voorbeeld van. Een zeer geslaagd concert, passend in
deze tijd en vernieuwend. Nog steeds word ik door bezoekers aangesproken die menig ‘kippenvel-moment’
tijdens het concert hebben gekend. Beste lezers, het hoeft geen betoog meer dat Lambertus een Koninklijk
koor is, in alle opzichten. Het is een voorrecht om dit koor voor te zitten. ‘
Wim de Groot (December 2016)

Patroonsfeest 2016

Op 24 september werd wederom het
Patroonsfeest gevierd. Het hoogtepunt van het
patroonsfeest bestond dit jaar uit het huldigen
van een drietal jubilarissen. De heren Jos
Lejeune, Wiel Schroeder en Jos Hanssen
vierden allen hun 25-jarig zangersjubileum bij
KKM St. Lambertus. Over elk van hen wist de
voorzitter wel enige smeuiige verhalen te
vertellen. Zij mochten van de voorzitter een
persoonlijke oorkonde voor hun 25-jarig
koorjubileum in ontvangst nemen. Vervolgens
mocht de vertegenwoordiger van de KNZV
Limburg de jubilarissen huldigen. Alle
jubilarissen mochten daarna de welgemeende
felicitaties van de overige koorleden in
ontvangst nemen.

Concert ‘Spirit Of The Earth‘ 30 oktober 2016

We hebben er lang op gewacht, een eigen concert! Zondag 30 oktober 2016 was het zo ver. Na
een intensieve voorbereiding startte KKM Lambertus om 14.00 uur met hun dubbel concert in het
museum ‘Columbus’ te Kerkrade. Het podium bevond zich op zo’n 12 meter diepte, het publiek
kon het van bovenaf gadeslaan. Op de grote wanden werd de muziek ondersteund met prachtige
beelden. Een experimenteel en tevens zeer uniek concept. Het publiek was razend enthousiast,
vele complimenten viel het koor ten deel. Mede ook door de solistische bijdragen van Enzo Kok
(viool), Steph Quaedvlieg (piper, namens de Coriovallum Pipeband), Paul Jedamzik (bariton) en
de prachtige begeleiding van Gerald Wijnen (piano). Het ‘Halleluja’ van Leonard Cohen, samen
met het jeugdkoor CantaYoung, was een passende afsluiting van dit bijzondere concert o.l.v.
Wim Schepers.

Sinterklaas-viering
Op zaterdag 2 december bracht Sint Nicolaas
traditioneel een bezoek aan alle kinderen en kleinkinderen van de koorleden. Hij had voor alle
kinderen prachtige cadeaus en er werd uit volle
borst gezongen door koorpieten en kinderen.
Het was een zeer gezellige middag voor jong en
oud.

Ook in 2016 mocht KKM Lambertus de
reizigers op de stations Heerlen en
Maastricht weer in de juiste Kerststemming
brengen. Naast prachtige Kerstliederen
werden de reizigers ook getrakteerd op
glühwein en erwtensoep. Vele reizigers
bleven luisteren en misten bijna hun trein.
Directeur Frank van Setten van Arriva

Stationsconcerten

(inzet) was zeer opgetogen over ons
optreden en bedankte ons hartelijk en
beloofde een samenwerking die zeker een
vervolg zal krijgen. In Maastricht genoot
ook Deken John Dautzenberg
onverwacht van het optreden
van KKM Lambertus.

Kerstviering

Zaterdag 16 december vierde de
Lambertusfamilie weer hun Kerstviering.
Vooraf had het koor gezongen tijdens
een H.Mis in de kapel van het
verzorgingshuis Firenschat. Daarna vond
er een gezellige viering plaats in het
verenigingslokaal d’r Wieëtsjaf. Na de
toespraak van de voorzitter en Deken
Nevelstein genoten alle aanwezigen van
een overheerlijk kerstbuffet. Na het buffet
trad het vierkoppig zanggezelschap ‘de
Kling’ op. Zij zongen bekende
Kerstliederen met teksten van Moon
Peerboom. Moon Peerboom zelf droeg
een tweetal verhalen voor. In het
Kerstverhaal hadden ook een aantal
koorleden een rol, zeer grappig! Tot slot
bracht de Kerstman een bezoek aan de
Kerstviering. Omdat zijn hulpje ziek was
had hij een piet geleend van Sinterklaas.
Onder de baard bevond zich Henk
Vannuys en onder de pietenpet zat Jos
Hundscheid. Een amusante afsluiting
van een onvergetelijke Kerstviering.

Kerstconcert Hückelhoven
18 december trad KKM Lambertus op in
Hückelhoven. Koorlid Marcel Ballas
organiseerde namens het Pflegehaus
Lambertus een Weinachtskonzert in de
Pfarrkirche Lambertus. Driemaal
Lambertus! Nog steeds genieten we na van
dit bijzondere concert! Het koor zong
prachtig, ondersteund door solisten.
In de kerk was geen plaats meer te bemachtigen.
Alle aanwezigen waren onder de indruk van de
muzikale prestaties. Na het concert werd iedereen
uitgenodigd door de gastheer in het Pflegehaus
waar onder genot van een drankje en hapje nog
lang werd nagepraat over dit bijzonder concert. De
gezelligheid kende nog een leuk vervolg in de bus
huiswaarts!

KKM Lambertus wenst iedereen een
zeer bijzonder, gelukkig en vooral gezond
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