
 

Jaarvergadering 2022 

Op zondag 3 april, na 2 jaar, kon onze vereniging weer eens een jaarvergadering houden in 
onze oefenzaal, met de aanwezige leden weer eens gewoon bij elkaar zitten. In 2021 is 
deze vergadering nog via het beeldscherm thuis gehouden, toch een heel verschil. Een 

dergelijke vergadering leent zich bij uitstek voor de leden om informatie te ontvangen van 
het bestuur over het te voeren beleid, geplande uitvoeringen en projecten, om vragen te 
stellen en zelf suggesties te doen over het wel en wee van het koor. 

 

Financieel verslag 

Zo legt de penningmeester altijd verantwoording af over de inkomsten, uitgaven en de 
aanwezige reserves. Door het ontbreken van optredens in 2021 waren de inkomsten en 
uitgaven erg overzichtelijk. De kascommissie over dat jaar had dan ook een makkelijke 

taak om de financiële mutaties te controleren. En  de begroting voor het lopende jaar 
vertoont ook weer een solide beeld. Daarmee is ons financiële beleid in goede handen bij 

onze penningmeester Nico Fiori. 

Jaarverslag 2021 

Zoals elk jaar maakt 2e secretaris Robert van Bussel een samenvatting van het afgelopen 
jaar. Valt er dan toch wat te vertellen over dit corona-jaar? 
In februari hield KKM St. Lambertus een online bijeenkomst om de leden nog eens te 
kunnen zien en horen. Voor sommigen een nieuw fenomeen, maar al met al toch nog een 
gezellige virtuele bijeenkomst. Op 16 mei gevolgd door een virtuele algemene 

ledenvergadering. Voor het eerst in de geschiedenis online en hopelijk ook voor het laatst. 
Omdat de lockdown maar bleef voortduren, hebben we besloten om online repetities te 
proberen via Teams. De dirigent speelt en zingt alle partijen voor en de zangers doen thuis 

mee. Alleen, achter het beeldscherm. Niet te vergelijken met een normale repetitie, maar 



je blijft zo wel je stem oefenen. Het voorzag toch in een behoefte voor ongeveer de helft 
van de zangers. Uiteindelijk hebben we dertien online repetities gehouden vanuit de 
thuisstudio van de dirigent. Met af en toe een verstoring van hond Frieda, die meende te 
moeten mee blaffen tijdens het zingen. Toen bestond er nog de hoop dat we ons 

kerstprogramma weer als vanouds konden uitvoeren.  
Op 9 juli mochten we weer verschijnen in onze oefenzaal, maar wel naar binnen via een 

aparte zij-ingang, met afstand tot elkaar en met een goede ventilatie van de ruimte. Geen 
probleem overigens om in de zomer met open deuren te zingen. En later mochten we ons 
ook weer op het terras begeven voor de zo gemiste derde helft, gezellig een pintje drinken 
met elkaar. 

In oktober valt plotseling onze dirigent uit door ziekte. Gelukkig vond het bestuur een 

waardige vervanger in Paul Voncken zodat we de repetities weer konden hervatten, 
onderhand wel met de o zo bekende QR-code. Naar het einde van het jaar kreeg corona 

weer meer vat op ons leven zodat we voor de tweede keer alle kerstplannen konden 
annuleren. In plaats van een sfeervolle kerstviering konden we de leden enkel nog een 
kerstattentie aanbieden. En zo zijn we het jaar geëindigd zoals we het begonnen waren … 

in lockdown. 

Activiteiten 2022 

Inmiddels zijn we al aardig op weg met het oefenen van het Kerkrade-concert tijdens het 

WMC op woensdag 13 juli in de Rodahal. Samen met het KSO en nog enkele andere dames- 
en herenkoren brengen we een klassieke uitvoering voor het voetlicht. Ons koor zingt mee 

met de Chor-Fantasie van Beethoven, een indrukwekkend stuk van 35 pagina’s. Met het 
nodige solistenwerk tussendoor. Daarnaast zingen we de Rhapsodie van Johannes Brahms, 
een vierstemmig stuk ook met solo-partijen, werkelijk een prachtig stuk om te horen, je 
vraagt je af hoe Brahms dit stuk zo mooi heeft kunnen componeren. Inmiddels zijn de 
kaartjes voor dit concert verkrijgbaar, zoek op http://www.wmc.nl naar 13 juli. 

WMC editie 2022 in aantocht! 



We hopen dat we in 2022 eindelijk ons kerstprogramma weer gestalte kunnen geven. 
Daarnaast liggen er nog enkele losse optredens in het verschiet, waarvan de aankondiging 
ook op onze website verschijnt onder [concerten]. En uiteraard zetten we ook weer een 
weidefeest en patroonsfeest op touw dit jaar. 

 

Activiteiten 2023  

De reden voor de wat bescheiden opzet in 2022 is gelegen in een druk jaar in 2023 
vanwege ons 150-jarig jubileum. Enkele leden zijn nu al druk bezig om activiteiten 
hiervoor uit te werken, het vergt de nodige voorbereidingstijd. Kunt je je voorstellen dat 
we nu al gestart zijn met het repeteren van een groot stuk dat we uitvoeren in november 

2023? Repeteren is ook een kwestie van herhalen, herhalen en nog eens herhalen om een 
stuk goed voor het voetlicht te kunnen brengen. Vergelijk het met een voetballer die door 
intensief trainen een hoger niveau weet te bereiken. Over ons jubileumprogramma vertel 

ik u later meer. 

Ballotage nieuwe leden 

We hadden nog een formaliteit in te halen vanwege corona, met de ballotage van vier 

nieuwe zangers heten wij hen officieel welkom als volwaardig lid van de club. Hierbij 
krijgen ze ons verenigingsspeldje uitgereikt en ons pochetje met gouden koninklijke kroon, 

beide te dragen op onze smoking. Zo heetten we de volgende nieuwe zangers alsnog 
hartelijk welkom: Wim Winckels bij de 1e tenoren, Nico Bischoff bij de baritons, John 

Kalnenek bij de 2e tenoren en 1e tenor Loek Frohn was door ziekte helaas verhinderd om de 
versierselen in ontvangst te nemen. 

 



 

Herdenkingsmis corona 

Op zondag 24 april begeleiden we muzikaal de heilige 
Mis van 11.00 uur in de Lambertuskerk. Dit om alle 
slachtoffers te herdenken van de leden van ons koor en 

hun familieleden. Aansluitend brengen de leden een 
bezoek aan het graf van onze vriend en oud-voorzitter 
Toon Willems, die ook helaas was geveld door dit 
vreselijke virus, lang voordat de corona-vaccins hiervoor 
ontwikkeld waren. Aansluitend hebben de leden nog de 

gelegenheid om na te praten tijdens een lunch in café A 
Jenne Sjlaagboom. Dus wilt u nog eens horen hoe een 
vierstemmig mannenkoor klinkt, kom dan naar deze mis 

in Kerkrade-Centrum. 

 

Excelsior musical ‘Nuuks Nuits op de Nuisjtroas’ 
 
(een bijdrage van Huub Klinkenberg) 
Zoals inmiddels bij iedereen welbekend viert de toneelvereniging Excelsior dit jaar haar 

100-jarig bestaan. Als hoogtepunt van dit jubileumjaar zal zij een zelfgeschreven musical 
opvoeren in november in het HuB theater. Een  schrijverscollectief heeft hiervoor de 

musicalteksten en daarbij horende muziek geschreven. De band staat onder leiding van Jo 
Janssen.  

 
Plaats van handeling is de Nieuwstraat (Nuisjtroas). 
In hotel Bosten denkt de volgende generatie, die het hotel kortgeleden overgenomen 

heeft, na over vernieuwing. Als gevolg daarvan waait er een frisse wind  door het hotel. 

Oma Jreet, die binnenkort de 100 jaar aantikt, denkt daar echter heel anders over. 
Wat volgt is een verhaal over generatieverschillen 
en herinneringen aan vroeger. Het blijkt eens te 

meer dat het verleden heeft geleid tot mooie 
dingen in het hier en nu, maar dat het zeker ook 

nodig is om vertrouwen te hebben in de toekomst.  
 

Excelsior is op zoek naar zingende (en 
dansende) figuranten die het leuk 
vinden om aan deze productie mee te 
werken.  
 
De opvoeringen van de musical staan gepland op 
(vr-za-zo) 4-5-6 november met een generale 
repetitie op donderdag 3 november. Marjolein van 
Gilst van de SMK studeert de zangpartijen in en 
Magda Mengelers begeleidt de choreografie. 

Geïnteresseerden kunnen op 16 en 23 juni een 
zogeheten ‘figuranten-repetitie’ bijwonen.  



Daar krijg je een indruk van de inhoud en omvang van de musical en wat Excelsior van jou 
als figurant zoal verwacht. 
Kom op een van beide dagen vrijblijvend ’n kijkje nemen in de Buun (Rolduckerstraat 157). 
Aanvang 19.30 uur. En laat je inspireren om een bijdrage te leveren aan een bijzonder 

feestelijke productie. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu al enthousiast? Meld je aan 
bij Ellen Henczyk (regie assistente) ellenhenczyk@gmail.com  

 

Wie kan ons helpen met opslagruimte? 

Als we met de huidige uitbater Micha 
willen meeverhuizen naar zijn nieuwe 

onderkomen in de voormalige 
Rabobank, dan hebben we een 
probleem op te lossen. Momenteel 

beschikken we in de Wieëtsjaf over een 
behoorlijke opslagruimte voor al onze 
spullen. In de loop der jaren hebben we 
het een en ander verzameld: twee 

piano’s met krukjes en verlengsnoeren, 
zangmappen, plastic insteek mapjes, 

enveloppen, sinterklaasuitrusting, 
muziekinstallatie, koffiebekers, 

zitkussens, reserve smokings, ons 
vaandel, eigenlijk teveel om op te noemen. Maar vooral vier grote archiefkasten vol met 
onze papieren partituren, inmiddels uitgegroeid tot zo’n 450 muziekstukken. We zijn op 
zoek naar een opslagruimte van 15 tot 20 m2 . Dus weet u iemand, die bijvoorbeeld een 

garage ongebruikt heeft leegstaan, liefst in Kerkrade-Centrum, meld u dan alsjeblieft bij 
onze secretaris via email secretaris@kkm-lambertus.nl. Hier zouden we ontzettend mee 

geholpen zijn. 
_____________________________________________________________________________ 

Cantarode Meezing Project 

De bekendste koorwerken van Karl Jenkins in één dag leren zingen? 
Dat kan tijdens het CantaRode Meezing Project . 
Onder de bezielende leiding van de internationale topdirigent Brady 

Allred uit de USA zal gerepeteerd worden aan beroemde koorwerken uit 
o.a. het Stabat Mater en “The Armed Man: A Mass for Peace” van Karl Jenkins.   

Voor meer informatie: Koorworkshop The Armed Man - Cantarode - Cantarode 

______________________________________________________________________________ 



Limburgse koordag festival editie 

De Limburgse Koordagen worden dit jaar opgedeeld in 
een festival-editie voor de zomer en een concours-
editie na de zomer. Op 11 juni 2022 is er de festival-
editie in het Munttheater in Weert & omgeving. 
Gedurende deze zaterdag is er van alles te beleven in 
zowel het Munttheater als in het centrum van Weert. 

Voor meer informatie: Limburgse Koordag 2022 - VNK (vnk-limburg.nl) 
______________________________________________________________________________ 

Studium chorale 50 jaar 

Studium Chorale bestaat 50 jaar! 
En dat vieren zij op 14 mei 2022 
om 20.00 uur met een 

jubileumconcert. Studium Chorale trakteert alle koorliefhebbers op de feestelijke Messe in 
E Moll van Anton Bruckner, in de Sint Servaas Basiliek in Maastricht. U en uw leden zijn 
van harte welkom om te komen genieten van dit prachtige werk. 

Voor meer informatie: Home Studium Chorale :: 
______________________________________________________________________________ 

Video concert an Easter Halleluja 

Ditmaal een bijdrage van Leonard’s Cohen Halleluja, maar dan speciaal voor de Pasen met 

een aangepaste tekst. Gezongen door de twee zussen Cassandra en Calahan Star. 
Link: An Easter Hallelujah - 10 year old Cassandra Star & her sister Callahan - YouTube 

 


