
 

Onze vereniging tijdens corona 

Met de strenge maatregelen van nu is opstarten verder weg dan ooit. Als ook nog de Britse 
variant van het corona-virus zich massaal verspreidt, dan lijkt het erop dat we al onze 
hoop moeten vestigen op de vaccinatie. En voordat iedereen die dit wilt, zijn spuitje heeft 
gehad, zijn we zeker een aantal maanden verder. Ondertussen zijn we er al aan gewend 
dat ons enige uitje bestaat uit een bezoek aan de supermarkt en de drogist. 

Ook KKM St. Lambertus heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om haar 
nieuwjaarswensen uit te spreken in de VIA Kerkrade van 6 januari jl., zie afbeelding. 

 
 

In de laatste week van het jaar is overigens onze dirigent Wim Schepers ook geveld 
geweest door het virus. Hij kreeg een melding op de corona-app dat hij bij iemand anders 
met corona in de buurt was geweest. En dat klopte: het bleek de overbuurman te zijn met 
wie hij op 22 december samen een voetbalwedstrijd had gekeken. En op afstand, maar dat 
geeft toch geen garantie. Het voelde aan als een zware griep, hij was geur en smaak kwijt 
en erg moe. Na de 1e week van januari voelde hij zich weer beter. 

Opvallend tijdens de corona-periode: onze vereniging kon twee nieuwe leden bijschrijven: 
Een vriend van Thei Pelzer, John Kalnenek heeft zich in september aangemeld zonder ook 
maar één repetitie bijgewoond te hebben. En Roph Stemkens startte zijn lidmaatschap in 
januari dit jaar. Hij is enkele keren naar de repetitie meegekomen met Marcel Ballas. Bij 
deze alvast hartelijk welkom heren. 

Nog een opmerkelijk berichtje in de krant deze maand over de 
virusverspreiding: de kleinste kans op verspreiding vindt plaats bij 
mensen die helemaal geen G gebruiken maar een J. Dus het advies van 
het OMT naast je handen stuk wassen en 1,5 meter afstand houden, moet 
luiden: praat zo Kerkraads mogelijk. “Het is een kwestie van jeduld bis 
jans Holland Kirchröadsj lult, bis ’t virus ós de vot oes kunt en vieër 
allenuij jezonk zunt”. 



Nog een jubilaris 

In de vorige KKM Nieuwsbrief maakte ik melding van de 4 
jubilarissen die we in ons midden hebben. Maar er blijkt nog 
een 5e jubilaris te zijn: Franco Wetzelaer. Niet van onze 
vereniging, maar hij blijkt bij elkaar geteld 29 jaar lang te 
zingen in een mannenkoor en daarmee lid te zijn van de 
zangbond KNZV. En daar is nooit eerder bij stil gestaan. Naast 
Franco’s lidmaatschap bij KKM heeft hij namelijk ook 12,5 jaar 
meegezongen bij het Chevremonts Mannenkoor CMK 1912. 
Daarnaast is Franco wel al een keer gehuldigd voor zijn 25 jarig 
jubileum als kerkzanger, hij zingt nog steeds mee in het 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Franco, bij deze 
alsnog proficiat. En ook dit jubileum gaan we een keer inhalen. 

 

Van winkelpand naar woonhuis 

Onze baszanger Frans Scheepens heeft in zijn werkzame leven zijn brood verdiend met het 
kneden van andere mensen, hij was toegewijd fysiotherapeut. Geboren in Heerlen, 
getogen in Geleen, getrouwd met Carla in Slenaken, en vervolgens gaan wonen en werken 
in Reuver. In 1977 maakte hij de overstap naar Kerkrade. Hij koos voor een praktijk aan 
huis, in een verbouwde garage/berging in een drive-in woning in Haanrade, later ingeruild 
voor een groter pand aan de R. van Rijnstraat. Dat pand kocht hij overigens van Jo Meels, 

de broer van onze zanger Lei. In 1978 is oud KKM zanger Jo 
Lauvenberg nog bij hem komen werken. In verband met 
verdere uitbreiding van zijn praktijk met meerdere 
therapeuten viel zijn oog in 1989 op een winkelpand aan de St. 
Pieterstraat. Daar zat vanaf de twintiger jaren een 
schoenenzaak met achter door een werkplaats en een 
leerlooizolder. En boven de winkel bevond zich nog het 
woonhuis met 2 verdiepingen, dat verhuurd was. Frans en Carla 
gingen achtereenvolgens wonen in Nulland naast de Bristol, 
Nieuwenhagen Hoefveld, en De Vink. Maar toen in 1999 de 
woning boven de praktijk vrijkwam, besloten zij deze helemaal 
te moderniseren en toch nog een laatste keer te verhuizen. Zo 
hoefde Frans maar de trap af voor zijn werk in de praktijk, 

welke inmiddels was uitgegroeid tot de "Paramedische Groep Kerkrade-Oost" met 10 
medewerkers. In 2013 besloot Frans te stoppen met werken. Zij bleven wel wonen boven 
de praktijk, deze was verhuurd aan zijn opvolger. Maar in 2017 besloot deze tot verrassing 
van Frans de huur niet te verlengen. Nu zat Frans met een grote praktijkruimte onder zijn 
bovenwoning. Natuurlijk eerst proberen om de begane grond opnieuw te verhuren. Maar 
dat zette geen zoden aan de dijk. “Kijk eens goed om je heen”, vertelt hij, “als je door de 
St. Pieterstraat loopt. Allemaal voormalige winkelpanden op een rij. Een teken van 
vergane glorie, met het gevaar van verpaupering op de loer. Vaak worden panden 
opgekocht door ‘huisjesmelkers’, die er meerdere woonunits van maken om onder andere 
te verhuren aan mensen met een ‘rugzakje’. Die klagen niet over slecht onderhoud, deze 



mensen zijn vaak al blij met een dak boven hun hoofd. 
En de uitkeringsinstantie  betaalt de huur 
rechtstreeks zodat de huisjesmelker gegarandeerde 
inkomsten heeft.Echt geen verbetering van het aanzien 
van de straat.”  

Vervolgens viel er bij hem het kwartje: “ik ga de 
praktijk ombouwen tot levensbestendige woning, alles 
gelijkvloers, waar we oud in kunnen worden”. En zo 
begon Frans begin 2019 aan een bijna 2 jaar durende 
renovatie: alle behandelruimtes maken plaats voor een 
uitgebreide keuken, woon/eetkamer, werkkamer, 
ruime slaapkamer en een moderne badkamer. Met ook 
nog een ruime kelder, terras en achtertuin. Een 
kwestie van na het ontbijt weer de trap af komen en aan het werk gaan met de 
verbouwing. Wel met af en toe hulp van zijn zoon en een vriend voor de zwaardere 
klussen. En een aannemer, elektricien, loodgieter, tegelzetter en schilder voor het echte 
vakwerk. Frans kon de glazen deuren en schuifwanden uit de behandelkamers handig 
hergebruiken. Dat zijn de laatste sporen die nog aan zijn voormalige praktijk doen denken. 
Maar er kwam meer bij kijken: achter de voordeur is een hal gecreërd met een aparte 
ingang voor de bovenwoning. Deze is inmiddels verkocht. Hiervoor heeft de notaris een 
splitsingsakte moeten maken en heeft Frans een VVE (Vereniging van Eigenaren) moeten 
oprichten. De verbouwing is nu klaar, maar zoals altijd blijft er wat restwerk liggen. Frans 
en Carla zijn in december voor de laatste keer de trap af gekomen om te gaan wonen in 
hun nieuwe onderkomen. En Frans vermeldt ook nog trots dat hun pand nu helemaal van 
het gas af is. In 2017 had hij al 28 zonnepanelen geïnstalleerd die nu goed van pas komen 
voor de elektrische boiler en infrarood stralingsradiatoren in combinatie met twee airco’s 
die in de winter warme lucht produceren. Hij is nu van mening dat andere winkeleigenaren 
zijn aanpak ook zouden kunnen toepassen. Niet alleen in Chevremont, maar ook 
bijvoorbeeld in Bleijerheide of de Akerstraat. En zelfs al in het Centrum. Hij schudt de 
voordelen zo uit zijn mouw: 

 meer ruimte op de woningmarkt, ook voor starters 
 verzilvering van een stuk oudedagsreserve door de voormalige winkelier 
 terugdringen criminaliteit en verloedering van het straatbeeld. 

Maar dan moet de Gemeente ook meewerken, door zich soepeler op te stellen bij 
vergunningen om winkel-woonhuizen te splitsen. Zij streeft immers ook naar een 
opwaardering van de wijken. 

 

 

van                            naar  

 

 

 



Frans woont overigens op een steenworp afstand van het oefenlokaal van het CMK, maar 
heeft na zijn pensionering gekozen voor ons koor. Want zij verwachtten naar het centrum 
te gaan verhuizen na verkoop van hun huidige pand. Nu het anders is gelopen, blijft hij 
KKM toch trouw, hij heeft geen dag spijt gehad van zijn keuze: “een gezellige club mannen 
die op cultureel gebied heel wat gepresteerd hebben en dat nog steeds doen. Ik verheug 
me op de eerstkomende vrijdag dat we weer mogen starten.”   

Nog 3 opvallende weetjes  

Boven de voordeur hangt een smeedijzeren naam: 
“De woelige stal”. Deze naam leent zijn 
oorsprong van zijn vader, die vroeger een 
stomerij runde in Geleen. Daar groeide Frans op 
in een gezin met 8 kinderen, er was altijd een 
drukke aanloop aan huis. Later heeft een van zijn 
broers deze naam vereeuwigd in smeedijzer. 
Frans heeft nu de naam van zijn broer mogen 
overnemen om zijn voordeur mee te sieren en zo 
een link met zijn jeugd te bewaren. 

 

Bestaat toeval of niet? In de laatste week vóór de verhuizing belt de keukenleverancier af: 
wegens ziekte kunnen de monteurs de keuken niet komen plaatsen. Dat is wel het laatste 
waar je zo kort voor de verhuizing op staat te wachten. Enkele dagen later tikt Frans een 
boekenkast op de kop via Marktplaats bij een gezin in Brabant. Op de vraag van de man 
des huizes of alles verder goed is gelopen met de verbouwing, beklaagt Frans zich over de 
keukenleverancier. De kastverkoper bekent vervolgens met een rood hoofd dat hij als 
planner van de keukenleverancier de opdracht heeft gegeven om de plaatsing van hun 
keuken te verschuiven. Hij heeft de plaatsing nog met één dag kunnen versnellen, de 
monteurs stonden één dag na de verhuizing voor de deur. 

 

 

 

De twee vuilcontainers van Frans en Carla vallen 
zo op met een aansprekende Kerkraadse opdruk 
dat je ze niet kunt verwarren met die van de 
buren. Kijk maar op de foto. 
 

   

 

 

Chrit Claessen 90 jaar 

Op 13 januari 2021 vierde onze oudste zanger zijn 90e verjaardag. Nou ja, van vieren komt 
tijdens corona niet meer zoveel terecht, op zijn 80e verjaardag had hij nog een groot feest 
gegeven met 70 personen. Maar hij had dit jaar wel 40 telefoontjes gehad van familie en 



vrienden. Van Deken Nevelstein ontving hij een 
kaart met fles wijn als dank voor het wekelijks 
verzorgen van een bloemstukje voor de 
vredeskapel. En er zat ook een bloemetje en 
kaartje bij van de burgemeester. Hij heeft zelfs 
de burgemeester gebeld om haar persoonlijk te 
bedanken. Dus zijn verjaardag is echt niet 
onopgemerkt voorbij gegaan. In vroegere jaren 
kwamen steevast een aantal vrienden van KKM 
rond de eetbar in zijn keuken op zijn 
gezondheid proosten. Ook het bestuur van KKM 
had hem met een kaartje gefeliciteerd. En 
omdat we met zijn allen nu niet in de 
gelegenheid zijn om hem persoonlijk de hand 
te schudden, is Ger Huijten in zijn rol als 
partijcommissaris bij hem langs gegaan met 
een mooie bos bloemen. Als voormalige 
bloemist had hij daar zichtbaar plezier aan.  

 

 

 

Kerkradewiki.nl 

 

Onlangs is er een nieuwe website gelanceerd met als doel om alle bekende informatie over 
Kerkrade in een soort van encyclopedie te bundelen. Stichting Kerkrade, Gisteren & 
Vandaag (KGV) is hier al in 1994 mee begonnen met als plan de informatie op papier uit te 
geven. Maar na verloop van tijd bleek een digitale presentatie op Internet een betere 
oplossing. 
Voordeel van deze site is dat je alle informatie goed gestructureerd bij elkaar ziet staan. 
Zo kun je onder [organisaties] ook alle verenigingen vinden die Kerkrade rijk is. PR-man 
Ger Huijten heeft de informatie over KKM nog geactualiseerd, de gepubliceerde gegevens 
waren sterk verouderd. Ook het kleinkoor de Kling is bij de zangverenigingen terug te 
vinden. Zie hier nog een koorfoto uit het verleden, die op de site stond. Welke leden 
herkent u nog? 



 

 

Steunactie de Wieëtsjaf 

Nu de horeca vanaf half november weer noodgedwongen gesloten is, begrijpt iedereen dat 
de uitbaters het steeds zwaarder krijgen om het hoofd boven water te houden. Daarom 
heeft eigenaar Micha een berichtje opgesteld, gericht aan alle leden van de verenigingen, 
die in de Wieëtsjaf onderdak hebben gevonden. Dus daarom deze oproep om gehoor te 
geven aan deze steunactie. 
 

Bericht Micha: 
Beste verenigingsleden,  
 
De VasteloavendsWieëtsjaf heeft jullie hulp nodig. 
 
We zijn in totaal inmiddels 6 maanden gesloten en werken keihard om te overleven. Met 
ons hele team produceren we chocolade, en in de weekenden bezorgen we de bekende 
gerechten van De Wieëtsjaf thuis. Zoals het nu uitziet, zijn wij nog wel een tijdje 



gesloten en hebben wij alle hulp nodig om vol te houden. Belangrijkste oorzaak hiervan is 
het wegvallen van de vasteloavend, een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. 
Natuurlijk willen wij volgend jaar gewoon weer Dé VasteloavendsWieëtsjaf va Kirchroa 
zijn en daarom vragen we nu om jullie steun. 

 
Naaste de Dame-Here Ongerweëg Zietsoeng gaan wij op carnavalsvrijdag 12 februari 
online De Wieëtsjaf Sjteunbeer Oavend organiseren. We hebben inmiddels vele sponsoren 
bereid gevonden om een geweldig pakket samen te stellen. Hierin zitten verschillende 
bieren (die gaan we uiteraard proeven met onze top biersommelier Wim!), hapjes, 
nonnevotte, kortingsbonnen, enz in. Het pakket heeft een waarde van €50,- . Dj Kevin S 
zal de avond voorzien van het enige echte vasteloavends-jeveul zoals je gewend bent van 
ons. De avond start om 20.11 uur en is alleen online te bezoeken via Facebook. 
Het pakket kun je bestellen via onderstaande link, en vervolgens op vrijdag 12 februari 
tussen 14.00-17.00 uur afhalen in De Wieëtsjaf. De volledige opbrengst van deze 
pakketten komt ten goede aan De Wieëtsjaf. Wij hopen hiermee weer een tijd vooruit te 
kunnen. 
Wil je ons steunen of misschien wil je nog iets toevoegen aan het sponsorpakket, neem 
dan contact met ons op. 
 
Link naar de pakketten: https://shop.eventix.io/af195057-7e05-458e-bde1-
55928bdedb83/tickets?fbclid=IwAR2P3oAaJi1ACpbfjZi1m0UJcM31KvcjITVjOgR-
1WRizrWU3x2LBjHxRm0  

  

’t Dörp van Kerkraads Fanfare Orkest 

Dit keer geen video van KKM zelf, maar een filmpje met de melodie van Ons Dorp van Wim 
Sonneveld. Dit lied hebben wij ook gezongen op het Zonnewendeconcert in 2019. Maar in 
deze opname een mooie tekst in ons dialect. Met de prachtige beelden van Kerkrade, heel 
mooi gemaakt door het Kerkraads Fanfare Orkest. Met ondertiteling best wel geschikt om 
toeristen hiernaartoe te trekken, alleen nu nog even niet. 

Link: 't Dörp - Kerkraads Fanfare Orkest - YouTube 

 

  



Even een biertje pakken 

Na gedane arbeid is het altijd lekker om even een biertje erbij te pakken. Wees alleen 
voorzichtig met het openen van je flesje. Bijgaand filmpje laat zien dat het ook heel 
anders kan aflopen. Niet zo handig als ook nog alle bouwmarkten dicht zijn. 

Link: https://kkmlambertus-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ger_huijten_kkmlambertus_onmicrosoft_com/Eex6L_C
onZlCjyVwr1i-nO0B7wqZS3IP2tGbzxwpAnduaA?e=FrmWe9 

 

 

De herkomst 

Graag houden wij u op de hoogte van onze projecten en activiteiten en ander 

koornieuws door middel van deze nieuwsbrief. Redactionele stukjes zijn o.a. 

geschreven door onze PR functionaris Ger Huijten e-mail pr@kkm-lambertus.nl 

Suggesties en opbouwende kritiek graag naar zijn e-mail adres. Opmerkingen over 
de site en de ontvangst hiervan naar w.vanderputten@home.nl 

Foto’s en of andere gegevens zijn o.a. beschikbaar gesteld door de leden van KKM 

  

 


