
 
Op zoek naar nieuwe leden 
Om ons natuurlijk verloop op te vangen, besteden we continue aandacht om ons 
ledenbestand op peil te houden. Als nieuwe actie heeft onze PR-man Ger Huijten een mini-
flyer laten ontwerpen in het formaat van een visitekaartje. Lekker makkelijk om op zak te 
hebben en bij gelegenheid te overhandigen aan iemand van het mannelijke geslacht met 
wie je in gesprek komt. Het kaartje is tevens voorzien van een moderne QR-code die de 
lezer direct brengt naar onze website kkm-lambertus.nl/meedoen. Op deze site is voor 
nieuwkomers de informatie uitgebreid. Ook treft de lezer hier contactinformatie aan van 
de twee bestuursleden die zich met ledenwerving en het begeleiden van nieuwe zangers 
bezighouden, dat maakt het contact een stuk persoonlijker. Via een link kom je terecht op 
een uitgebreide lijst van mogelijke vragen die bij lezers zouden kunnen spelen en de 
antwoorden daarop. Ook is er een link geplaatst naar de introductiefilm die we in 2015 
gemaakt hebben, deze is nog steeds actueel.  

We hanteren als uitgangspunt dat alle zangers als ambassadeur van ons koor kunnen 
optreden. Degenen die de laatste repetitie nog niet op vakantie waren, hebben de nieuwe 
kaartjes reeds op zak. De andere zangers ontvangen de kaartjes bij de eerstvolgende 
repetitie op 9 september aanstaande. Indien u als lezer lid bent van de Commissie van 
Bijstand, en u wilt graag ook als ambassadeur van ons koor fungeren, dan kunt u een 
aantal kaartjes opvragen bij voorzitter van de CvB Piet Loven, hij heeft hiervoor al een 
stapeltje ontvangen.  

 

In het regioblad HALLO Kerkrade verschijnt in de uitgave van september nog een artikel om 
uit te leggen hoe leuk het kan zijn om deel uit te maken van onze vereniging. Hopelijk 
krijgen we samen enkele mannen enthousiast genoeg om zich bij ons aan te sluiten. Een 
eerste nieuw lid heeft zich voor het nieuwe seizoen al aangemeld. 



Zingen is gewoon leuk! 
Onze bariton Nico Bischoff is een van de nieuwkomers bij ons 
koor, sinds de zomer van 2019. Een eerdere deelname paste niet 
goed in zijn leven. Nico legt uit: “ik woonde voorheen in Bocholtz 
en werkte in Brabant. Vier dagen aan een stuk. Dan kun je niet 
even op de vrijdagavond naar de repetitie komen. Want als ik 
ergens ja tegen zeg, dan wil ik er ook vol voor gaan, ik ben bijna 
elke week op de repetitie.” Nico woont nu met zijn Ems op de 
Holz en werkt bij zijn broer Huub in het slotenbedrijf Bischoff, wie 
kent deze familiezaak niet in Kerkrade op de markt? Onze zanger 
Marcel Ballas had Nico als goede vriend bij gelegenheid een keer 
gevraagd om mee te komen en zo is hij ons koor in gerold. Hij 
kreeg gelijk een koorscholing aangeboden om de eerste beginselen 
van koorzang te leren. Nico vertelt over zijn ervaring: “ik had 

vroeger zoals zoveel kinderen les gehad op de muziekschool met de bekende blokfluit en 
xylofoon, dus ik kon nog enigszins noten lezen. Maar ik ervoer de koorscholing als erg 
zinvol en heel leuk. Je raakt in je leven nooit uitgeleerd, dus als er weer een koorscholing 
opstart voor nieuwe leden, dan wil ik opnieuw meedraaien”. Nico herinnert zich nog dat 
we in zijn begintijd aan het oefenen waren voor de opening van Cultura Nova. Een hele 
happening voor 5000 man publiek op het Schouwburgplein in Heerlen. Hij kon de stukken al 
aardig meezingen voor deze uitvoering. Na een stemtest kwam hij bij de baritons terecht. 
Naast Henk Bindels, een voormalige klasgenoot op Rolduc, die hij al die jaren niet meer 
gezien had. En Henk begeleidt hem indien nog nodig. “Vooral stukken die voor mij nieuw 
zijn en voor de andere zangers bekende kost. Want het koor heeft een enorm groot 
repertoire waaruit het kan putten.  

Later heeft hij het hele kerstprogramma meegedraaid. Met als kers op de taart de 
uitvoering in Hückelhoven voor een volle kerk met dankbaar publiek. En niet te vergeten 
de nazit in het zorgcentrum daar. “Ik had geen last van zenuwen, was goed voorbereid, ik 
vond het heel leuk en enorm gezellig”. In maart 2020 kwam er door corona de klad in de 
wekelijkse repetities. Vervolgens bood onze dirigent Wim Schepers privéles aan in zijn 
thuisstudio. “Daar heb ik enorm veel van opgestoken: houding, ademhaling, zangtechniek, 
daar ben ik enorm op vooruit gegaan. Ik ben dan ook blij met Wim als dirigent; hij helpt je 
tijdens de repetitie op weg, hij laat horen hoe het moet klinken. Daar wordt je beter van. 
En dat met een aanstekelijk enthousiasme en energie.  

Nico houdt er nog een hobby op na, 
meteorologie ofwel weerkunde. “Ik 
volg elke dag de ontwikkelingen in 
grote lijnen. Zo is het orkaanseizoen 
weer in juni gestart. Een orkaan 
ontstaat voor de kust van West-Afrika, 
voedt zich met zeewater warmer dan 
25 graden en steekt dan de Atlantische 
oceaan over naar het Caribische deel 
en komt daar vol tot ontwikkeling. 
Soms maakt het een draai naar het 
Noordelijk halfrond en vervolgt het zijn 
weg richting Europa als afgezwakte storm of depressie, maar met nog heel veel energie 
aan boord. Het weer heeft vaak eenzelfde patroon zoals nu met deze warme periode.  



De orkaandepressies zouden dit stramien kunnen doorbreken. Als we het huidige droge 
weertype een keer in de winter gaan meemaken, dan maak je maar op voor een hele 
strenge winter. De kans is klein, maar niet onmogelijk.”  

Ondanks zijn drukke baan verheugt Nico zich weer op de start van het nieuwe seizoen, de 
repetities brengen me vreugde en ontspanning. “Aan mannen die ook een nieuwe hobby 
zoeken, heb ik het advies: meld je gewoon eens aan en kom een keer kijken op een 
repetitie”. 

 

Patroonsfeest 
Wij ontlenen de naam van ons koor aan Sint Lambertus, 
dezelfde naam die ook de kerk in Kerkrade Centrum heeft 
gekregen, zo’n 1000 jaar geleden. Die naam is toen aan de 
kerk  verleend door de bisschop van Luik. Lambertus was de 
laatste bisschop die in Maastricht resideerde en is in Luik de 
marteldood gestorven. Het werkgebied van Lambertus strekte 
zich niet alleen uit tot in de Kempen of de benedenloop van 
de Maas; ook langs de Rijn vanaf Bonn tot aan de huidige 
Nederlandse grens. Nogal wat kerken langs de Rijn en in het 
gebied tussen Rijn en Maas dragen zijn naam waaronder de 
hoofdkerk van Düsseldorf. Lambertus was in die tijd een van 
de meest vooraanstaande en vereerde heiligen in deze streek 
en ook van hier afkomstig: hij is een geboren Maastrichtenaar. 
Hij leefde tussen het jaar 638 en 705. Rond 670 is hij tot 
bisschop benoemd. Hij is de patroonheilige van de 
textielarbeiders. Zijn naamdag valt op 17 september. Voor 

onze vereniging vormt die naamdag aanleiding om ons jaarlijkse patroonsfeest te houden. 
Deze start traditiegetrouw met het zingen van een Heilige Mis. Dit jaar houden wij ons 
Patroonsfeest op zondag 18 september met een 
mis om 11.00 uur die door ons koor muzikaal 
ingevuld zal worden.  Dus als u ons nog eens wilt 
horen zingen, kom dan naar de Lambertuskerk, op 
zondag 18 september om 11.00 uur. Aansluitend 
vieren de leden en genodigden het patroonsfeest 
met lunch in besloten kring in café A Jenne 
Sjlaagboom op de markt. Tijdens deze  
samenkomst hebben we maar liefst 7 jubilarissen 
te huldigen. Door corona konden we in 2020 en 
2021 geen aandacht aan hen besteden, dus we 
hebben nu wat in te halen. Om 14.00 uur maken 
we plaats in het café voor de kermisgangers. Dus 
deze jaargang belooft een kort maar krachtig 
patroonsfeest te worden. 

 

  



Meedoen in een speelfilm? 
Onze secretaris ontving deze maand een uitzonderling 
verzoek van een castingbureau. Via het Lambeëtus Nuits 
wil ik dit verzoek verder verspreiden. 

Wij zijn Post Castelijn Casting, een castingbureau gevestigd 
in Amsterdam en wij casten momenteel voor een speelfilm 
die zich in Limburg afspeelt. De film wordt geregisseerd door 
Michiel ten Horn en geproduceerd door New Amsterdam.  

Het verhaal in het kort: 

Tegen de achtergrond van het Limburgse landschap, met zijn vele mythen, volksverhalen en 
eeuwenoude tradities, ontspint zich een misdaadfilm, waarin fictie en realiteit elkaar bewerken. 
Waarin zowel het bovennatuurlijke en het aardse, als hemel en hel, dichter naar elkaar toe lijken 
te groeien. Volgens de overlevering is een magisch-realistische, zwart-komische film over 
vertellingen en hun vertellers. 

Voor verschillende rollen in de film (variërend in grootte) zijn wij op zoek naar mannen in de 
leeftijd van 40 t/m 80 jaar die Limburgs spreken (alle dialecten zijn gewenst). Ik ben daarom 
benieuwd of jullie leden hebben die het leuk zouden vinden om auditie te doen. Acteerervaring is 
geen vereiste.  

Aanmeldingen mogen naar ilse@postcastelijn.nl. onder vermelding van 

- Naam  
- Leeftijd 
- Woonplaats 
- Dialect 
- Recente foto  
- Eventuele acteerervaring. 

 

Het streven is om begin september audities in Limburg af te nemen. Wanneer dit precies zal zijn is 
nog niet bekend. Voor vragen ben ik bereikbaar op dit e-mailadres. 

Alvast bedankt voor uw reactie! Met vriendelijke groet, Ilse de Weerd 

 

 

Cast Oogappels 



RABO Club Support 

 

Het stemmen voor Rabo Club Support start op maandag 5 september en duurt tot 27 
september. Wist u dat er 177.500 Limburgers lid zijn van de coöperatie? Deze mogen dus 
allemaal hun stem uitbrengen op hun favoriete club. Als u lid bent en klant bent bij de 
Rabobank Zuid-Limburg Oost, breng dan uw stemmen uit op onze twee verenigingen: 

Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus (te vinden onder de naam Lambertus) 

Stichting Nevenactiviteiten St. Lambertus (te vinden onder kkm Lambertus). 

Stemmen kan eenvoudig via de Rabo-app of de website. De Rabobank zal alle leden nog 
een mail sturen wanneer het stemmen begint. Alvast bedankt voor jullie support.  

  

 

Concertvideo Pentatonix 
Hoe kan een vijfkoppige zanggroep zoveel geluid voortbrengen? Luister naar Pentatonix en 
hun ongelooflijk mooi gezongen “the Prayer”, het lied dat wij ook in ons repertoire 
hebben. Link: Pentatonix - "The Prayer" - OFFICIAL VIDEO - YouTube 



 


