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Ledenwerving/koorscholing 

Ons koor is weer begonnen met een nieuwe 
ronde om nieuwe leden te werven. 
Naast twee artikelen in het nieuwe huis-aan-huis 
blad “Hallo Kerkrade” en het “Seniorenbledsje” 
heeft het Bestuur er dit keer voor gekozen om de 
eigen leden actief in te zetten. Elke zanger heeft 
een pakketje van 60 flyers ontvangen om in zijn 
eigen buurt te bezorgen. In totaal zijn er 2.500 
flyers bedrukt met een fotocollage van ons koor. 
Daarnaast is er een campagne op Facebook 
opgestart om mannen in onze regio te verleiden 

het in ieder geval eens te proberen met het nemen van zangles. Dirigent Wim schepers zal, met 
ondersteuning van onze 2e secretaris, Robert v. Bussel, deze weer geven in een zaaltje van ons 
verenigingslokaal de Wieëtsjaf. Er is nog ruimte voor enkele bestaande zangers om de theorie nog 
eens op te halen. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op onze website. 

De startdatum voor deze koorscholing is vanwege corona uitgesteld tot nader order. 
 

 

Verenigingsactiviteiten KKM opgeschort ivm coronavirus 

Tijdens de bestuursvergadering van donderdag 12 maart is de situatie rondom het coronavirus en de 
landelijke maatregelen hieromtrent uitgebreid besproken. Na een zorgvuldige afweging is het 
bestuur tot de conclusie gekomen dat we geen enkel risico mogen lopen dat onze leden door 
verenigingsactiviteiten met het coronavirus besmet zouden kunnen worden. Dit ook gezien de 
kwetsbare samenstelling van het koor. Daarom heeft het bestuur besloten om alle 
verenigingsactiviteiten tot en met 31 maart op te schorten. Dat betekent geen repetities, geen 
koorscholing en geen algemene ledenvergadering die voor zondag 22 maart aanstaande gepland 
was. Op 2 april zal het bestuur de situatie evalueren of het verantwoord is om de 
verenigingsactiviteiten vanaf vrijdag 3 april weer te hervatten. 

 

 

  



Jubileum Werner Eurlings 

Dat onze bariton Werner Eurlings al 65 jaar 
bij ons koor actief is, dat wisten we al, daar 
hebben we uitgebreid aandacht aan besteed 
tijdens ons Patroonsfeest in september 2019. 
Om deze reden was Werner met echtgenote 
Irm uitgenodigd bij de collectieve 
jubileumviering van de gemeente Kerkrade in 
het stadhuis, afgelopen vrijdag 6 maart. In 
aanwezigheid van onze voorzitter, 
penningmeester en secretaris overhandigde 
wethouder van Cultuur Jo Schlangen Werner 
een beeldje genaamd 'goede krachten op 
handen dragen' van de kunstenares Corry 
Ammerlaan-van Niekerk, een prachtig 
aandenken. 

Dinnerconcert 

 

Stel je eens voor: fraai gedekte grote ronde tafels in de feestzaal van kasteel Erenstein in Kerkrade. 
De gasten krijgen heerlijke gangen met een wereldlijk thema voorgeschoteld, en de zangers van het 
mannenkoor zingen tussen de gangen door prachtige en herkenbare melodieën. KKM St. Lambertus 
organiseert dit evenement wederom volledig op eigen kracht. Een chef-kok uit de eigen geleding zal 
samen met zijn dochter de gerechten samenstellen. U bent verzekerd van een sterrendiner!  Het 
koor neemt in hun muzikaal verhaal de gasten mee op reis over alle continenten van de wereld. Ze 
zullen een vertrekhal op een luchthaven nabootsen. Zowel eigen koorleden als externe solisten 
maken hun opwachting in deze vertrekhal. Bariton Paul Jedamzik, het duo Huub Klinkenberg en Wiel 
te Poel, sopraan Janine Kitzen en violist Enzo Kok zullen als toevallige ‘toeristen’ hun opwachting 
maken. Dirigent Wim Schepers heeft daarbij verrassende songs uitgezocht die naadloos in de reis 
passen. 
De datum voor dit evenement is vooralsnog vastgesteld op zaterdag 30 mei. Zodra er meer 
duidelijkheid is over het verloop van de corona-epidemie, zal KKM de datum definitief kunnen 
bevestigen en met de kaartverkoop kunnen starten. 



Bijdrage van de Commissie van Bijstand 

Gouden echtpaar de Faber 

Maandag 27 januari was het precies 60 jaar geleden dat de Commissie van Bijstand leden Jo (85) en 
Els (84) de Faber-Abweiler voor de wet trouwden. Burgemeester Petra Dassen kwam het diamanten 
paar thuis feliciteren. 
Jo en Els leerden elkaar in 1955 kennen tijdens een rondje om het postkantoor. Els stond voor het 
voormalig winkelpand van Wijnen Bazaar. Het was een begin van hun relatie. Na een aantal 
afspraken werden ze verliefd en kregen ze verkering. Vijf jaar later, op 27 januari 1960 trouwden Jo 
en Els voor de wet in het oude raadhuis van Kerkrade en in mei van dat jaar was de kerkelijke 
inzegening in de voormalige Maria Gorettikerk. Ze kregen drie dochters: Monique (1960), Nicole 
(1966) en Jacqueline (1971). In 2006 werd kleindochter Britt geboren en in 2009 kleinzoon Niels. 
 

Jo studeerde meet- en regeltechniek, maar 
moest in de voetsporen van zijn vader gaan en 
volgde hem op in het melkhuisje van de 
Domaniale Mijn. Twee ooms en naaste 
familieleden (Homminga, Boermans en 
Dijkstra) waren melkverkopers. Toen de 
Domaniale Mijn in 1968 voorgoed werd 
gesloten, werd Jo leidinggevende in de kantine 
van DSM Geleen. In zijn jonge jaren was Jo 
actief als voetballer. Hij speelde als linksbuiten 
voor Minor, Rood Wit en VV Haanrade.  
 

Els runde van 1962 tot 1996 de kapperszaak Maison Els aan de Kloosterraderstraat. Haar vrije tijd 
vulde Els met handwerken: borduren, breien en haken. Ook in het damescomité van KKM zijn de 
creativiteiten van Els altijd zeer verdienstelijk geweest. Beiden hebben altijd een hart voor KKM St. 
Lambertus gehad en zijn nog steeds trouw lid van de Commissie van Bijstand. Uiteraard is het 
Gouden echtpaar in de bloemen gezet door het Bestuur van de Commissie van Bijstand. Van harte 
gefeliciteerd en we spreken de wens uit dat wij jullie beiden nog lang mogen verwelkomen bij de 
activiteiten van KKM St. Lambertus. 

Namens het Bestuur CVB KK 
Piet Loven, Voorzitter. 
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