
 
Samenwerking koren Parkstad bekrachtigd 
Het bericht was al uitgelekt naar de Limburger: vier koren in Parkstad Limburg hebben 
elkaar gevonden om te gaan samenwerken. Dat biedt mogelijkheden om grote projecten 
aan te pakken en uit te voeren. Een mooie doorsnede uit de vier grootste gemeenten uit 
Parkstad Limburg: 

 Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus  
 Rumpens Mannenkoor 1921 uit Brunssum 
 Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius 
 Landgraafs mannenkoor St. Joseph. 

 
Vier koren die qua grootte en kwaliteit aan elkaar gewaagd zijn. Hoe hebben zij elkaar nu 
gevonden? Onze voorzitter Wim de Groot is met zijn creatieve brein al een tijd bezig om 
aansprekende evenementen te bedenken tijdens ons 150 jarig jubileum. Zo kwam hij in 
gesprek met Maestro Guido Dieteren om ons koor in te passen in zijn uitvoeringen op de 
Markt in Kerkrade. Een hele uitdaging waar ook de nodige risico’s aan verbonden zijn. Na 
diverse overleggen vielen bij Wim en Guido het kwartje: als we dit nou eens Parkstad-
breed gaan aanpakken met meerdere koren? Dan krijg je wel een indrukwekkende 
performance op het podium. Voor de koren eveneens een grote uitstraling, gezien de 
aantrekkingskracht van Guido’s Orchestra. Zijn marktconcerten verschijnen in diverse 
landen op televisie. 

 
De samenwerking is ook niet eenmalig of vrijblijvend. De voorzitters van de betrokken 
koren hebben besloten om de samenwerking van dit projectkoor formeel te bekrachtigen 
met een convenant, een overeenkomst hoe de samenwerking met elkaar te regelen. Dit 
convenant is op maandag 21 november officieel ondertekend op het stadhuis van Kerkrade. 
Wim de Groot memoreerde in zijn toespraak: “de prachtige mannenkorenzang hoort al 
decennialang bij onze regio. Net als d’r ‘riestevlaam’, d’r ‘huierkieës’, d’r ‘botterham mit 
zeem’ of d’r Prins carnaval”. De aanwezigheid van burgemeester Petra Dassen en de vier 
cultuurwethouders van de betrokken gemeentes geeft aan dat ook de lokale politiek dit 
initiatief van harte toejuicht. 



Het eerste optreden krijgt gestalte op 20 december aanstaande. In het Flexiforum treedt 
Guido’s Orchestra op om 19.00 uur. Voor iedereen die dit wil meemaken samen met het 
Parkstad Limburg Projectkoor zijn er kaartjes voor dit concert te koop via link  
https://www.themaestro.nl/events/flexi-forum-kerstconcert-2022  

 

 

Volle agenda met 
kerstconcerten 

Na twee decembermaanden zonder 
concerten lijkt het wel of we dit 
jaar wat in te halen hebben: we 
treden op bij maar liefst acht 
kerstconcerten. We trappen af op 
zondag 11 december, waar we 
volgens traditie in Hückelhoven de 
bewoners en familie van 
Zorgcentrum Lambertus trakteren op 
een geweldig optreden. En de nazit 
kenmerkt zich door een bijzonder 
gezellig samenzijn met hapjes en 
drankjes, mogelijk gemaakt door 
onze bas Marcel Ballas, die als 
‘Geschäftsführer’ van het 
zorgcentrum alles uit de kast haalt 
om alle aanwezigen een geslaagde 
middag met een bijzonder 
kerstgevoel te bezorgen. 
    



Op maandag 12 en woensdag 14 december zingen we een kerstconcert in het PLT in 
Heerlen en de Hanenhof in Geleen op uitnodiging van mannenkoor DSM, samen met RMK 
1921 uit Brunssum. Dit toont een andere samenwerking, 3 koren die onder leiding staan 
van dezelfde dirigent, Wim schepers. Met min of meer hetzelfde repertoire zijn we goed 
op elkaar ingesteld. De organisatie van deze twee voorstellingen ligt bij het Fonds voor 
Sociale Instellingen (FSI) en zijn exclusief bestemd voor DSM-gepensioneerden. Beide zalen 
zullen als vanouds zijn volgeboekt, kaartjes hiervoor zijn dus helaas niet te koop.  
Foto: DSM-koor 

 

We pakken ook de draad weer op met onze stationsconcerten:  
vrijdag 16 december in de stationshal Maastricht 
vrijdag 23 december in de stationshal van Heerlen. 
Op deze wijze zorgen NS en Arriva voor een leuke kerstsfeer voor de reizigers die tussen 
18.30 en 19.30 de stations aandoen. Ons koor voorziet de toehoorders daarbij van wat 
lekkers. 

 

 

Op zaterdag 17 december om 18.00 uur verzorgen we de muzikale 
omlijsting van de avondmis. Dat doen we elk jaar voorafgaand aan 
onze kerstviering. Deze editie hebben we na de mis voor alle 
leden en familie gekozen voor een gezellige kerstavond in 
restaurant Nieuw Erenstein. Wilt u ons nog eens horen zingen? 
Kom gerust genieten van onze zang met de fantastische akoestiek 
van de Lambertuskerk in Kerkrade-Centrum.  
Aanvang 18.00 uur. 

Tot slot sluiten we onze kerstactiviteiten af met onze traditie om 
de Kerstmis op tweede kerstdag 26 december te zingen in de 
Lambertuskerk in Kerkrade-Centrum. Aanvang 11.00 uur. Met een 
gezellige nazit in café A Jenne Sjlaagboom op de Markt.  

Wilt u alle concerten nog eens op een rij zien? Bezoek dan onze website via de volgende 
link: Concerten (kkm-lambertus.nl) 



Najaarsvergadering 

Op zondag 30 oktober heeft de goed 
bezochte najaarsvergadering plaats 
gevonden. Met een terugblik op het 
afgelopen jaar, de staat van de 
financiën en de komende 
activiteiten, waarin de aanwezige 
leden hun vragen, zorgen en 
voorstellen kwijt kunnen. Maar 
vooral met de activiteiten die ons in 
het jubileumjaar voor ogen staan. 
Zo heeft de Projectgroep Jubileum 
onder de bezielende leiding van 
onze voorzitter Wim de Groot een 
projectplan geschreven met maar 
liefst tien evenementen! Waaronder 
drie grote concerten, verdeeld over 

het jaar. Met enkele feesten gaan we dit samen vieren. En activiteiten om onze rijke 
historie te etaleren. In de Lambeëtus Nuits uitgaven in 2023 zullen we uitgebreid stilstaan 
bij elk van deze evenementen. Want we zullen u als publiek hier nadrukkelijk bij 
betrekken. 
 

Geboorte van een bijzonder concert 

Onze bariton Huub Klinkenberg beoefent twee uit de 
hand gelopen hobby’s die het koor prima van pas 
komen: hij bewerkt audio en video-opnames en hij 
produceert voorstellingen met alle aspecten die 
daarbij komen kijken. Hij zal elke maand een bijdrage 
schrijven over de totstandkoming van een bijzonder 
concert: 

INS JANS ANGESJ……het begin 
 
Zomer 2021. Wim de Groot tegen Huub: 
“Je weet dat 2023 ons jubileumjaar wordt. We bestaan dan 150 jaar. Het idee is om dan 
ook een galavoorstelling te geven. Zou je die samen met ons willen vormgeven?”  
Zo is ’t begonnen. De allereerste handeling is dan het vastleggen van ’n datum in het 
theater. Dat wordt 24 juni 2023.  
Het basisidee van de voorstelling: het moet recht doen aan het verleden van Lambertus 
maar ook een indruk geven van het heden en de toekomst van dit mannenkoor. Als gasten 
kiezen we uitsluitend voor Kerkraadse solisten en gezelschappen. Eigenlijk ‘n Kerkraadse 
versie van het Zonnewende concert in 2019 met Karin Bloemen.  
OK, dan is de eerste keuze snel gemaakt. Dan vragen we Jack Vinders, onze eigen 
cabaretier, liedjesschrijver, acteur, presentator en zanger. 
En dan doen we het verleden voor de pauze en ‘t heden en toekomst na de pauze. Aan de 
slag! Met heden en toekomst kunnen we wel wat, maar dat verleden?!  



Wie kan daarbij helpen? Ook die vraag is snel 
beantwoord, Chrit Claessen (✝) 67 jaar lid, Werner 
Urlings 69 jaar lid en Henk Bindels 44 jaar lid. 
Vanaf november 2021 volgen 3 intensieve, 
uitgebreide en bij tijd en wijle emotionele 
interviews. Wat blijkt: dit is geen verleden! Dit is 
pure Historie, geschreven met ’n hoofdletter H. De 
verkregen informatie is verbazingwekkend, 
verbijsterend, imponerend en meeslepend tegelijk. 
En daaruit moeten we een repertoire selecteren dat 
representatief is voor die Historie?! Dit alles wordt 
besproken met de Programmacommissie en wat volgt 
is een eerste voorzichtige repertoire keuze.  

Een geformeerde werkgroep bestaande uit Wim de Groot, Jack Vinders, dirigent Wim 
Schepers en Huub Klinkenberg, leveren vervolgens een concept Productieplan. De basis is 
gelegd……Wordt vervolgd.  
Tickets voor INS JANS ANGESJ zijn al te verkrijgen bij de kassa van het PLT in Kerkrade of 
Heerlen of via de link Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus & Jack Vinders - Ins 
jans angesj - Parkstad Limburg Theaters (plt.nl). 
 

Ander repetitielokaal 

Nu de oplevering van de nieuwe Wieëtsjaf nog even op zich laat wachten, zijn we 
uitgeweken naar het wijkgebouw Catharinahoes op de Holz. Plotseling kregen we bericht 
dat uitbater Maurice geveld was door corona en hij geen vervanger heeft. Daarnaast 
eindigt zijn contract met het Catharinahoes per 1 december. Wat nu? Repetities laten 
vervallen? Dat gaat echt niet met ons volle programma in december. Na een tip zijn we op 
vrijdag 18 november neergestreken in de Heidsjer Tref op Spekholzerheide, het thuishonk 
van mannenkoor David. En we moeten zeggen: de oefenzaal beviel prima qua akoestiek. 
De zangers horen nu opeens hoe mooi de zang van de vier partijen bij elkaar kan klinken. 
Ook de bar op de begane grond heeft een gezellige uitstraling. Conclusie: hier blijven we 
oefenen tot aan het nieuwe jaar als Micha zijn nieuw etablissement aan de Markt in 
gebruik kan nemen.  

 



Micha voelt zich blijkbaar aangetrokken tot oude bankgebouwen, want om zijn personeel 
in vorm te houden, heeft hij nu in het voormalige bankgebouw van de ABN Amro een 
tijdelijk café/restaurant opgetuigd. We zien zijn aannemer in de voormalige Rabobank 
elke dag hard aan het werk, dus Micha verwacht ons in januari in zijn nieuwe zaal te 
kunnen verwelkomen.  

Concertvideo The 100 voices of Gospel 

De groep “The 100 Voices of Gospel” 
deed op 1 oktober het PLT in Heerlen 
aan. Het honderdkoppige koor bevat de 
beste gospeltalenten uit alle uithoeken 
van de wereld: van Engeland tot 
Indonesië en van Spanje tot India. 
Zangers, musici en dansers uit niet 
minder dan 25 landen en van alle 
culturen en religies, verenigd in één 
groot feest van zang en expressie. 
Letterlijk grenzeloze gospelpower die 
oproept het leven te vieren, met 
opzwepende en energieke songs. Door 
corona was hun tournee door Europa al 
eens opgeschoven. En nu was helaas de 
helft van de groep achter moeten 
blijven in Parijs vanwege corona-
besmettingen. Maar ook op halve 
kracht weten ze een indrukwekkend 
geluid voort te brengen met hun 
afwisselend repertoire. Kijk en luister 

naar hun uitvoering van Baba Yetu (Swahili voor Onze Vader).  

Baba Yetu (Live) | The 100 Voices Of Gospel (Gospel Pour 100 Voix) - YouTube  

 

Aanmelden voor Lambeëtus Nuits 

Meld eenvoudig uw familie, buren, vrienden en collega’s ook aan voor 
het maandelijkse Lambeëtus Nuits via deze link:  
AANMELDFORMULIER NIEUWSBRIEF KKM ST. LAMBERTUS (email-provider.nl) 

 


