Jubilarissen bij KKM St. Lambertus
Na twee inactieve jaren door corona kon het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St.
Lambertus eindelijk zijn jubilarissen in het zonnetje zetten. Het patroonsfeest op zondag
18 september bleek daarvoor een uitgelezen gelegenheid. Na de mooi gezongen Heilige Mis
kwamen de zangers met de zes jubilarissen en hun familie hiervoor samen in café A jenne
Sjlagboom. In aanwezigheid van deken Stef Nevelstein en onze beschermvrouwe,
burgemeester Petra Dassen, hield voorzitter Wim de Groot voor elke feesteling een mooie
toespraak over hun belevenissen bij het koor. Bij het uitreiken van de bloemen, het
jubileumspeldje en de oorkonde gingen de zangers met hun eega of schoondochter op de
foto.

Dit zijn de jubilarissen:
Marcel Ballas, bas, 25 jaar in 2020.
Marcel heeft zijn 25 jaar in twee
periodes bij elkaar gezongen. Hij was
met 16 jaar ooit de jongste deelnemer
in 1976. Na 17 jaar verliet hij het koor,
maar keerde in 2012 terug. Marcel
kenmerkt zich door een grote binding
met de mensen om hem heen. Zijn
medewerkers bij zorgcentrum
Lambertus in Hückelhoven, maar ook
zijn vele vrienden kunnen dit beamen.
De meeste nieuwe leden zijn door hem
aangedragen. Hij biedt het mannenkoor
al jaren een podium in Hückelhoven
waar we ons kerstconcert voor de

bewoners en familie ten gehore mogen brengen. In informele sfeer aan de bar is hij de
gangmaker met zijn lijflied “Hans”. In de feestcommissie voor ons 150 jarig jubileum
maken we dankbaar gebruik van zijn creatieve ideeën.
Pierre Brieskorn, bas, 25 jaar.
Pierre is bij ons koor gekomen na zijn
pensionering. Hij heeft als ondergronder
de mijnbouw nog beleefd. Na een
tussenperiode als monteur in Duitsland
kwam hij tenslotte bij het toenmalige
Volvocar terecht bij de technische
dienst. Pierre kenmerkt zich door zijn
bescheidenheid en zijn
doorzettingsvermogen. Hij heeft zich
door een zware periode van ernstige
ziekte geknokt, gewoon niet zeuren,
maar doorgaan. Hij wil vitaal blijven
met veel wandelen en fietsen. Hij is
met name trots op zijn deelname aan de
grote uitvoeringen met het koor. Met zijn constante aanwezigheid beschouwen wij hem als
een van de trouwste leden.
Hans Bauer, bas, 25 jaar.
De robuuste stem van Hans is ontdekt
tijdens een potje tieëke-zinge. Wij
herkennen Hans als een
gezelligheidsmens met zijn aanstekelijke
lach. In het verleden heeft hij deel
uitgemaakt van het actiecomité en met
het jaarlijkse weidefeest staat hij
steevast achter de barbecue. Zijn
mooiste herinnering bewaart hij tijdens
een concertreis naar Rome waar het koor
spontaan ging zingen in het Pantheon.
Indrukwekkend! En bij een concertreis
naar Ierland kon hij het niet laten om bij
het hondenrennen te gaan gokken. In
zijn vrije tijd gaat hij regelmatig met de camper van zijn zoon op stap. Helaas mag zijn
vrouw Marjon dit jubileum niet meer meemaken, hij heeft een appelboom ter haar
nagedachtenis geplant, maar hij geniet van de volle aanwezigheid van zijn kinderen en
kleinkinderen, hij staat met zijn schoondochter op de foto.
Frans Schipper, tenor 1, 60 jaar.
Frans komt uit een rijke zangersfamilie. Zijn opa Frans Scheren stond zelfs voor het koor
als dirigent. En hij componeerde, ons lijflied Domine Salvum Vac is van zijn hand. Frans
nam ook deel aan het kleinkoor van onze vereniging. De repetities en het tieëke-zinge op
zondagmorgen vond hij altijd erg gezellig. Hij werkte tevens mee aan de beruchte
carnavalszittingen in het verleden in het Hubertushuis. Hij heeft ontelbaar veel
uitvoeringen beleefd, de meeste indruk hebben de concertreis naar Warschau en de opera

Aïda in het MECC op hem gemaakt. Hij
heeft zijn huidige tweede vrouw leren
kennen door het uitlaten van zijn hond,
die wel een oogje had op de hond van zijn
huidige eega Marlies. Vervolgens heeft hij
het voorbeeld van zijn hond gevolgd. Als
hobby beoefent hij het vak van
‘schriener’, timmerman, maar dan van
ornamenten, in zijn woonkamer staat
prachtig houtsnijwerk van zijn hand, echt
een oud ambacht. Voor zijn langdurug
lidmaatschap en bijdrage aan allerlei
activiteiten heeft voorzitter Wim de Groot
hem benoemd tot “Lid van Verdienste”.
Guus Reuter, tenor 1, en Franco Wetzelaer, bariton , 25 jaar zanger KNZV
Zowel Guus als Franco zijn bij elkaar
opgeteld al 25 jaar actief als zanger in
een zangkoor, waaronder het onze. Voor
deze mijlpaal heeft Martin Dieteren van
het Koninklijk Nederlands
Zangersverbond hen onderscheiden,
dankbaar voor hun jarenlange inzet bij
hun koren.

Jo Wöltgens, tenor 2, 25 jaar in 2020
Jo was door ziekte verhinderd om bij het Patroonsfeest aanwezig te zijn, hij was geveld
door corona. Zijn huldiging gaan we inhalen tijdens onze kerstviering in december.
Chrit Claessen, voormalig 2e tenor, oud-lid, 65 jaar in 2020
Sinds corona zingt Chrit niet meer actief mee, maar hij is wel nog steeds lid van onze
vereniging, een zogenaamd passief lid, die wel naar concerten en feesten komt en graag
de ontwikkelingen van ons koor blijft volgen. Helaas kon hij niet bij dit patroonsfeest
aanwezig zijn, dus deze huldiging voor liefst 65 jaar lidmaatschap houdt hij nog tegoed.

Afscheid van de oude Wieëtsjaf
Afgelopen vrijdag 23 september hebben we onze
laatste repetitie gehad in de grote zaal van de
Wieëtsjaf aan de Markt. De huidige uitbater Micha
begint een nieuw café in het voormalige Rabobank
kantoor één deur verderop. Door vertraging bij de
uitgegeven vergunning zal het zeker nog tot
december duren voordat dit onderkomen volledig

verbouwd is. Maar hij dient eind september de huidige zaak over te dragen aan de nieuwe
uitbater, die er een sportcafé in wil beginnen. Ons koor heeft besloten om mee te
verhuizen naar het nieuw café, wij passen niet goed in een sportcafé. Micha heeft voor
zijn 13 verenigingen, waaronder ons koor, een tussenoplossing gevonden totdat we onze
intrek kunnen nemen in het tot horecapand verbouwde bankkantoor. We gaan nu twee
maanden lang zingen in het Catharinahoes, het verenigingsgebouw op de Holz dat we in
het verleden vaker als uitwijk hebben gebruikt.
Dat betekent dat we de opslag van onze
spullen in de Wieëtsjaf ergens anders
moeten onderbrengen. We hebben
onderdak gevonden in een ruimte op
Rolduc. Op maandag 19 september kwam
hiervoor de verhuiswagen voorrijden. Bij
het inpakken kwamen we nog wat oude
spullen tegen. Zo vonden we een
reglement voor de zangers, in plechtige
letters geschreven en ingelijst.
Geschreven in de Duitse taal, opvallend.
We weten nog niet uit welk jaar dit
reglement stamt, daar proberen we nog
achter te komen. Mogelijk zal ik de tekst een keer publiceren, dat geeft een mooi
historisch beeld hoe het er vroeger aan toe ging bij onze vereniging.
Foto: inpakkers Loek Frohn, Wiel te Poel en Frank Wöltgens met het ontdekte reglement

Verrassing bij concert Danny Pouwels
Kerkraadse volkszanger Danny
Pouwels had een concert
georganiseerd in de Rodahal,
afgelopen zaterdag 24 september.
Hij zou het wel gaaf vinden om
bij een emotioneel nummer
“Amoi seg ma uns wieder” van
Andreas Gabalier een mannenkoor
op de achtergrond te hebben om
het refrein te zingen.
Vierstemmig, in het Oostenrijks,
uit het hoofd. We zijn de
uitdaging aangegaan. Danny
kwam tijdens een repetitie al
eens luisteren en een opname
maken. Zijn reactie:
“kippenvel!”. Dat was ook de
bedoeling, wij moesten onze
deelname ook stil houden, het
moest een verrassing blijven voor zijn fans. Het was een speciaal kort optreden voor ons,
leuk om ook eens op die manier onze muzikale bijdrage te leveren.

We hebben geen kwalitatief goede opnames van dit bijzondere optreden, maar onder
andere de groep Young Roses is wel op Youtube te vinden met een erg ontroerende
uitvoering van dit lied. Link: Amoi seg ma uns wieder - Young Roses.mp4

Oktoberfes met KKM St. Lambertus
Afgelopen zomer hebben we geen
weidefeest gehad, het paste niet goed
in ons schema met het WMC. Daarvoor
in de plaats hebben we bedacht om
eens een Oktoberfeest te houden,
binnen bij café Ackens in Bleijerheide,
op zaterdag 15 oktober. Dit feest is
voor iedereen toegankelijk. Dus als je
liefhebber bent van Oktoberfeesten en
zin hebt in een spetterend feest dicht
in de buurt, dan ben je welkom. En als
je beschikt over een lederhose of
dirndl, trek hem aan. Lees alle
informatie in onderstaande poster en
vergeet niet je aan te melden.

Oproep voor oud-leden
In het kader van ons 150-jarig bestaan houdt ons
koor een reünie in ons jubileumjaar. Daarom
roept ons bestuur oud-leden en mensen die bij
ons koor betrokken zijn geweest, op om contact
op te nemen. Want het organiserend comité wil
zoveel mogelijk mensen een uitnodiging sturen voor deze reünie. Stuur je naam,
adresgegevens en telefoonnummer via email naar CVB-KKM@ziggo.nl.
Kent u als lezer nog oud-leden? Geef dit bericht dan aan hen door.

Concertvideo KKM St. Lambertus
We openen ons patroonsfeest altijd met ons lijflied in het Latijn: Domine Salvum Vac
Regem Nostrum. Betekenis: Heer red onze koning, ofwel in het Engels: God save the king.
Dit indrukwekkend lied zingen we omdat we het predicaat “Koninklijk” dragen. Kijk en
luister vooral naar de volgende concertvideo:
Domine Salvum Fac - Concertreis Wales 2018 - YouTube

Zegt het voort, zegt het voort
Het zou kunnen dat u als trouwe lezer van ons
Lambeëtes Nuits nog iemand anders kent binnen uw
familie- of kennissenkring, die ook graag onze
nieuwtjes wil volgen. Daarvoor hebben we op de
homepagina van onze website een link in de vorm
van een envelopje gezet naar een aanmeldformulier.
Ook kunt u de volgende link doorsturen:
AANMELDFORMULIER NIEUWSBRIEF KKM ST. LAMBERTUS (email-provider.nl).

