
 

Samen zingen tijdens corona 

Ons mannenkoor heeft op 9 juli de repetities hervat, zij het gesplitst in twee groepen. 
Inmiddels hebben we er 7 sessies op zitten. Met als conclusie dat het best wel lekker loopt. 
De presentie is goed, al zijn met name de werkende leden tussendoor met vakantie 
geweest. Ook de dirigent is heel tevreden met de progressie die we maken. Hij heeft ook 
een aantal nieuwe nummers aan ons repertoire toegevoegd. Een genot om deze te zingen, 
zelfs nu je alleen de tweestemmige versie hoort. Wat moet dat niet worden als we weer 
met het hele koor samen kunnen oefenen met alle vier de stemmen hoorbaar? Er zitten 
prachtige composities tussen. Wanneer zouden we die weer voor publiek mogen opvoeren? 

Inmiddels gaat het met corona de goede kant op, alleen kwam er enige vertraging in de 
afname vorige week. Limburg kleurt inmiddels oranje en zit daarmee op niveau 
“zorgelijk”. Dat betekent in Zuid-Limburg nog altijd 75 nieuwe besmettingen per week op 
100.000 inwoners. Zal het virus ooit helemaal verdwijnen? Het is te hopen dat de overheid 
de aangekondigde afschaffing van de anderhalve meter maatregel na 20 september kan 
doorzetten, zodat we weer als vanouds met het hele koor samen kunnen oefenen.  

  

 

Trek naar het centrum 

Is het nu toeval of niet? In twee jaar tijd hebben 3 bestuursleden van ons mannenkoor 
besloten om naar het Centrum van Kerkrade te verhuizen. Eerst waren Ger en Jessy 
Huijten aan de beurt, in september 2018. Zij hadden sluimerend de gedachte om na 
pensionering wat dichter bij winkelvoorzieningen te gaan zitten. “In Terwinselen moet je 
voor alles de auto pakken”, vertelt Ger, “we wilden meer te voet gaan doen. Eigenlijk 
waren we op zoek naar een bungalow, dus zonder trap, toekomstbestendig. Maar dat is in 
het centrum niet te vinden”. Jessy stuitte per toeval op Internet op een woning, 
aangeprezen als stadsvilla, tegenover zwembad d’r Pool. Het tijdloze ontwerp sprak ons 
wel aan. En we zouden dan van 4 verdiepingen naar 2 verdiepingen gaan, dat scheelt twee 
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trappen in huis! De tuin bleek wel wat groter dan 
gepland, maar we hebben allebei groene vingers 
en werken er graag in. Deze is ook voor een deel 
op de schop gegaan om hem weer wat bij de tijd 
te brengen. Ger: “ik was maar wat blij dat ik me 
tijdens corona volledig op het onderhoud van het 
groen kon storten, daardoor heb ik me totaal niet 
verveeld. Naar de Markt is het nu 3 minuten 
lopen, hoe comfortabel wil je het hebben”? 

Ook onze secretaris Willem van der Putten en 
zijn Lies hadden hun oorsprong “op d’r Sjtaat”, 

zij woonden aan de voet van SnowWorld in een half vrijstaand huis met tuin. Met name 
Lies keek uit naar het betrekken van een stulpje in het centrum. Maar ga dan maar eens 
zoeken. Het viel nog niet mee om een mooi appartement in het midden van de stad te 
vinden. Totdat hun schoonzoon hen wees op een leegstaand appartement pal aan de 
Markt, vlak naast het stadhuis. Niet zo opvallend van buiten, maar op de tweede 
verdieping binnen tref je een ruime woning aan met een prachtige marmeren vloer. 
Voorzien van een eigen lift die direct in hun 
woning uitkomt. En met een groot overdekt 
terras met uitzicht op het marktplein en nog 
een tweede terras aan de achterkant is er 
voldoende gelegenheid om buiten te zitten. 
Het geroezemoes beneden van de bezoekers 
van het Zoete Zusje stoort in het geheel niet, 
dat zorgt zelfs voor een gezellige sfeer. 
Willem: “we hebben vanwege corona nog geen 
drukke evenementen mogen meemaken, maar 
als we binnen gaan zitten met alle deuren en 
ramen dicht, dan hebben we totaal geen last 
van het geluid. En het heeft ook als voordeel dat je bij bepaalde muziekuitvoeringen loge 
zit, geheel gratis”. Het Bestuur heeft al een keer op het terras mogen vergaderen. Dat 
beviel prima, ook dankzij de koelkast naast de vergadertafel. Nu de repetities in de 
Wieëtsjaf weer zijn begonnen, ervaart Willem het echte voordeel van zijn nieuwe adres: 
hij loopt zo de deur uit en zit een minuut later op het terras van ons stamcafé. Dus lekker 
een biertje drinken zonder daarna nog eens in de auto te moeten stappen. 

Marc Schrijvers, onze “materialenman” binnen ons bestuur, 
woonde als vrijgezel tot voor kort in een half vrijstaand huis 
in Nieuwenhagen. Werkend in Veldhoven is hij vroeg op pad 
en laat weer thuis. Op een gegeven moment had hij dan ook 
geen behoefte meer aan een tuin, hij had geen tijd om deze 
te blijven onderhouden. Hij bekommert zich naast zijn 
drukke baan immers ook nog als mantelzorger over zijn 
moeder. Dus hij ging tevens op zoek naar een mooi 
appartement in het centrum van Kerkrade. Maar ook hij 
merkte dat die niet voor het oprapen liggen. Tref je een 
mooie woning aan, dan liggen er meteen meerdere 
gegadigden op de loer. Marc heeft wel alvast zijn woning in 
Landgraaf kunnen verkopen en heeft nu optimale financiële 
zekerheid om zijn slag te kunnen slaan op de woningmarkt. 



Voorlopig heeft hij echter even voor rust gekozen door tijdelijk een flat te huren, vooraan 
in het Rolduckerveld. In een van de beroemde flats aan de Zonstraat. Marc: “van buiten 
oogt het niet geweldig, maar als ik eenmaal binnen de deur achter me dichttrek, dan 
vertoef ik in mijn eigen wereldje en geniet ik van de ruimte en vooral van het verre 
uitzicht op de negende verdieping. Ik heb zodoende even de tijd genomen om in alle rust 
te zoeken naar mijn ideale onderkomen. Als mensen een tip hebben, mogen ze die graag 
aan mij doorgeven, dan hoef ik zelf niet zo op te letten”.  

 

Overigens woont voorzitter Wim de Groot met Marjo al jaren aan de rand van het centrum 
en komt te voet naar de repetities.  
Archivaris Frans Hummel zit met Marlies al een tijd gebeiteld in het Rolduckerveld. 
Penningmeester Nico Fiori woont met Ria nog op Terwinselen, in een statig herenhuis.  
Tot slot hebben we met onze 2e secretaris en webmaster Robert van Bussel  met Gertie nog 
een vertegenwoordiging in Landgraaf, in de Molt. Ook zij zijn latent op zoek naar een 
toekomstbestendige traploze woning. Zij ondervonden al aan den lijve hoe overspannen de 
huidige woningmarkt zich gedraagt, bij een goede bungalow krijg je niet eens de kans om 
een afspraak tot bezichtiging te maken. Misschien dan toch de huidige woning verbouwen? 

Naast genoemde bestuursleden hebben diverse zangers al jaren geleden hun onderkomen 
gevonden in het centrum. Ook zij ondervinden elke week het voordeel om gewoon te voet 
naar de repetities te komen. 

 

Een ander oefenlokaal? 

Uitbater Micha Winkens van de Wieëtsjaf 
heeft wel heel verassend nieuws 
aangekondigd, hij gaat een nieuwe 
horecazaak opzetten in de voormalige 
Rabobank op de Markt. In alle stilte heeft hij 
een plan uitgewerkt voor de realisatie van een 
nieuwe gezellige kroeg, daarvoor is al een 
architect aan het tekenen geslagen. Micha 
legt uit: “als ik de huidige maandelijkse huur 
aan de brouwerij in het pand een deur verder 
steek, geeft me dat op termijn veel meer 
voldoening”. Hij wil het liefste alle dertien 



verenigingen, die nu onderdak vinden in de Wieëtsjaf, mee verhuizen naar zijn nieuwe 
onderkomen. Achter het café annex restaurant is een grote zaal voorzien die als 
repetitieruimte dienst kan doen. Deze zaal zal iets groter worden dan de huidige en een 
meer vierkante maat hebben. Met als voordeel dat er geen zuiltjes meer in staan. Aan de 
opening, voorzien in het najaar van 2022, gaat nog eerst een rigoureuze verbouwing vooraf 
om het voormalige bankkantoor om te toveren in een sfeervol café/restaurant. Ons 
bestuur krijgt nog een uitgebreide toelichting en zal dan een besluit moeten nemen. Bij 
verhuizing zullen we nog wel moeten zoeken naar een oplossing voor onze opgeslagen 
spullen. Maar we hebben dus nog even de tijd. 

 
Niet meer actief zingen 
 
Drie leden binnen ons koor hebben laten weten dat zij niet meer actief mee zullen zingen, 
hun gezondheid staat dat niet meer toe. Bij de baritons is Werner Urlings gestopt met 
zingen, na 66 jaar actief lidmaatschap. En bij de 2e tenoren hebben Chrit Claessen na 65 
jaar en Hub Wehrens na 53 jaar een punt gezet achter hun zangcarriere in ons koor. Zij 
willen wel alle drie verbonden blijven aan de vereniging, het bestuur heeft hen het passief 
lidmaatschap aangeboden. Tegen de helft van de zangcontributie blijven zij welkom bij 
alle feesten en concerten van onze vereniging. En bij behoefte zullen zij af en toe nog een 
repetitie bezoeken, gewoon om mee te luisteren en naderhand bij te praten met hun 
vrienden. Ons koor kan alleen maar haar dankbaarheid betuigen voor hun jarenlange 
muzikale bijdrage. 

  

  

Concertvideo Limburgs volkslied 

Afgelopen week had omroep MAX nog aandacht voor de watersnood in met name 
Valkenburg met een inzamelingsavond. Mannenkoor Maastrichter Staar had in deze 
uitzending zijn eerste optreden sinds corona. In bijgaande video is dit koor te horen met 
het Limburgs volkslied, heel toepasselijk om de slachtoffers van deze ramp een hart onder 
de riem te steken.  
Link: Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar - The Limburg Anthem - YouTube 

 

  



Concertvideo KKM Lambertus 

Dat ons koor ook op ingetogen wijze een stuk ten gehore kan brengen ter ondersteuning 
van een soliste, bewijst bijgaande video. De beroemde song “Halleluja” van Leonard Cohen 
is opgenomen in december 2016 tijdens ons kerstconcert in Hückelhoven, met soliste 
Myrthe Hendrix.   
Link: Kerstconcert - Hallelujah 

 
 

 


