
 

Bestuur vergadert online! 
 

Omdat we niet 
meer fysiek bij 
elkaar mogen 
komen, heeft het 
bestuur op 
woensdag 8 april 
haar 1e 
videovergadering 
gehad met behulp 
van het programma 
TEAMS. Op de foto 
ontbreekt Willem 
van der Putten 
wegens een slechte 
verbinding, maar 
ook hij was 
present. Hieronder 
staan de 
belangrijkste 
onderwerpen die 
aan bod kwamen. 

Communicatie: De wekelijkse nieuwsbrief is een prima initiatief om contact te houden 
met de leden, daar gaan we mee door.  De jaarvergadering van maart zal worden 
gecombineerd met de najaarsvergadering, gepland op 25 oktober. 
Aandacht leden: nu we de leden op de vrijdag niet meer zien, horen we ook niet meer 
over hun welzijn. Daarom wordt besloten om de partij-commissarissen te vragen om een 
(video)belrondje te maken met de zangers van hun partij. 
Koorscholing: deze combineren we met die van september, dus helaas slechts één scholing 
in 2020. 
Daarnaast ligt er een voorstel van Huub klinkenberg dat hij met Wim Schepers gaat 
overleggen om digitaal elke week oefenliedjes via de website aan te bieden zodat de 
zangers hun zangstem kunnen blijven gebruiken. 
Ledenwerving: de laatste werving heeft één echte aanmelding opgeleverd; 2 andere 
kandidaten hebben interesse getoond, maar zich nog niet officieel aangemeld; met het 
nieuwe aspirant-lid, meegebracht door Marcel Ballas, zitten we nu mogelijk op 4 
nieuwkomers. 
Kleding: van het gekozen giletje zijn enkele exemplaren in verschillende maten geleverd 
om te passen. Omdat de jaarvergadering niet doorgaat wordt een andere gelegenheid 
gezocht om deze giletjes aan jullie te presenteren. 



Patroonsfeest: We hebben het voornemen om hier een andere invulling aan te geven dan 
in voorgaande jaren. We denken hierbij aan een concert waarbij het herdenken van 
erevoorzitter Toon Willems een centrale plek zal krijgen.  
Jaarprogramma: het voorgenomen dinnerconcert gaat naar 2021, met Patroonsfeest en 
kerstprogramma zitten we qua repetities al aardig vol na de zomer. De voorzitter zal met 
de dirigent programma-mogelijkheden gaan doorspreken.  
Ondersteuning Wieëtsjaf: we beseffen dat ook uitbater Micha het moeilijk heeft met de 
gedwongen sluiting. We proberen hem te ondersteunen door het promoten van zijn online 
bierverkoop en zullen nog met hem overleggen over een toekomstige actie. 
Eerbetoon aan Toon Willems: Het Bestuur heeft nog een rouwadvertentie geplaatst in de 
Limburger en een bloemstuk laten bezorgen voor op zijn graf. Toon is ter aarde besteld op 
de begraafplaats achter de Lambertuskerk in Kerkrade. 

  

De supermarkten in Coronatijd 

 

 
Alom heerst er lof over de aanpak en 
de acties van supermarkten om in deze 
moeilijke tijd de clientèle zo goed 
mogelijk te blijven helpen. Die lof is 
terecht. Ze hebben ’t prima voor 
elkaar. Op één punt na. Dat is het 
(maximale) aantal klanten dat in een 
supermarkt wordt toegelaten. De regel 
is: vloeroppervlak in m2 gedeeld door 
10 geeft het maximum aantal personen 
dat gelijktijdig in een supermarkt 
aanwezig mag zijn. Anders gezegd; 1 
persoon per 10 vierkante meter. 
Daarbij worden de medewerkers die 

continu aanwezig zijn over ’t hoofd gezien. In een gemiddelde supermarkt zijn er dat al 
gauw een stuk of 10. Daar zou je al rekening mee moeten houden. Maar wat veel 
bedenkelijker is; het vloeroppervlak van een supermarkt wordt voor zeker de helft 
ingenomen door rekken, schappen, vriezers enz. Men zou moeten rekenen met het 
beschikbare oppervlak van de gangpaden. Want laten we eerlijk zijn, er zijn supermarkten 
waar je sowieso al je kont amper kunt keren vanwege actuele reclameacties en ad hoc 
bijgeplaatste rekken. En dan gaan we nu ook nog allemaal met een winkelwagentje naar 
binnen en proberen 1,5 meter afstand te bewaren. Ammehoela ! 

 

  



Zangtraining 
 
We liggen volledig stil. Geen repetities, geen concerten, niks meer! En dat is niet goed. De 
vooruitzichten zijn ook niet best. We worden door Rutte cum suis al voorzichtig voorbereid 
op een 1,5 meter samenleving. Zien jullie ’t al voor je? Zingen met een onderlinge afstand 
van 1,5 meter? Dan heb je wel weer op slag een groot koor.  
De gemiddelde leeftijd bij mannenkoren is ook nog eens aan de hoge kant. Lambertus 
vormt daarop geen uitzondering. Bij mannen is de stem het lichaamsdeel dat het laatst tot 
ontwikkeling komt. Denk maar aan de stembreuk in de puberteit. Omstreeks het 20ste 
levensjaar is de stem pas voltooid. Maar vreemd genoeg is de stem ook het lichaamsdeel 
dat als eerste aan degeneratie onderhevig is. Dit verouderingsproces verloopt zodanig dat 
vanaf ± 55 tot 60 jaar de stem kenmerken begint te vertonen van een ‘ouder wordende 
stem’.  
Nou is er bij mannen wel meer dat vanaf die leeftijd begint na te laten maar dat is weer 
een ander hoofdstuk. 
Het is hoe dan ook zaak om de ‘ouder wordende stem’ in goede conditie te houden. 
Daarbij is één ding ontzettend belangrijk: ZING REGELMATIG. Behalve dat het goed voor je 
gemoedstoestand is, zorgt een regelmatig potje zingen ook ervoor dat de stembanden 
lekker soepel blijven. Dus TRAINEN. Maar wanneer dan? Hoe dan? Waar dan? 
 

We hebben met Wim Schepers overleg 
gepleegd en zijn tot de volgende aanpak 
gekomen. 
Wim gaat stukken die we sowieso in de 
toekomst op ons repertoire zetten, en 
waar we mogelijk al aan begonnen zijn, 
thuis inzingen. Dat wordt opgenomen en 
die opnames stellen we jullie ter 
beschikking. Dan kun je thuis oefenen. 
Welke nummers dat worden, horen jullie 
zo spoedig mogelijk. 
Echter………we kunnen ons best 

voorstellen dat in je eentje thuis ‘n 4-stemmig stuk instuderen nou niet bepaald gezellig is. 
Daarom hebben we nog wat bedacht om in ieder geval je stem in conditie te houden. 
 
De Kling (Robert, Wiel, Andreas en Huub) hebben veel ervaring met orkestbanden. In 
overleg met Wim worden ’n aantal makkelijk in het gehoor liggende unisono nummers 
uitgezocht. We beginnen met het nummer ‘Tanze mit mir in den Morgen’ van Gerhard 
Wendland. Daarvan sturen we je tekst, orkestband en ingezongen orkestband. Dit is een 
alom bekend nummer en makkelijk in te studeren. Begin met de ingezongen orkestband. 
Als je voldoende ervaring hebt opgedaan, schakel dan over naar de orkestband. Dan moet 
je ’t helemaal alleen doen. In het begin is dat echt wennen. Maar laat je niet 
ontmoedigen, ZET DOOR !! Een bijkomend voordeel van dit alles is dat we aldus tevens een 
meezingrepertoire opbouwen. Dan hoeven we na afloop van een concert maar ’n 
orkestband te starten en iedereen zingt mee!. Toch? 
Wordt vervolgd! 

 
  



Urban Artist Wiel te Poel 
 

 
 
De buitenring heeft op 
vele plekken tot 
ingrijpende 
landschapsveranderingen 
geleid. Soms grote, maar 
ook vele kleine. Een van 
die veranderingen is 
zichtbaar in de 
Kievitstraat in 
Eygelshoven. Een rustige, 
doodlopende straat met 
zo’n 20tal woningen. Als 

gevolg van de buitenring is aan het einde van de straat de aanplant vervangen door een 
keermuur van 4 meter hoog en 15 meter breed. Lag de oorspronkelijke Roderlandbaan 
meters onder het maaiveld, de nieuwe ligt er meters boven, vandaar die keermuur. De 
bewoners is niks gevraagd, laat staan dat ze inspraak hebben gehad. Volgens de bewoners 
is ‘t geen gezicht! Dat vond ook Wiel te Poel, die woont waar de de Kievitstraat overgaat 
in de Pastoor van Arsstraat. Ondanks z’n leeftijd van 78 jaar is Wiel nog steeds een 
creatieveling pur sang. Zijn professionele achtergrond is fotografie, zijn passie is zingen bij 
het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus en het best bewaarde geheim is zijn 
schilderkunst. Niet als hobbyist. Neen, de grondslag hiervoor is een 7 jarige deeltijdstudie 
aan de Kunstacademie van Genk.  

We schrijven begin 2019. Wiel maakt uit 
onvrede met de situatie een ontwerp voor een 
muurschildering, bespreekt dat met de 
wijkmanager en legt ‘t uiteraard ook voor aan 
de bewoners. Iedereen is enthousiast. Het 
vervolg is een vergadering met de Kerkraadse 
wethouders Tim Weijers en Jo Schlangen en ‘n 
vertegenwoordiger van de Provincie. Ook hier, 
enthousiasme alom. Maar nog even geduld. De 
uitvoering kan pas starten als dit deel van de 
buitenring officieel aan de gemeente Kerkrade 
is overgedragen. 
Een jaar later, het is 23 maart 2020. De 
overheid heeft zojuist strenge Corona 
maatregelen afgekondigd. Petra Dassen, de 
burgemeester van Kerkrade, probeert op haar 
FaceBook pagina de bevolking een hart onder 
de riem te steken en speelt viool.  
Wiel reageert: “Het doet mij plezier te zien en 
te horen dat U meeleeft met de bevolking. 
Graag wil ik ook mijn steentje bijdragen maar 

wacht al meer dan een jaar om een lelijke keermuur in Eygelshoven te verfraaien”. 
Een dag later krijgt hij een mail van wijkmanager Wilbert Sijben. Wiel krijgt ’n budget 
voor het materiaal en de gemeente leent hem een stellage.  



Het schilderwerk doet ie pro deo. De werkzaamheden zijn op 1 april begonnen. Het thema 
van z’n ontwerp is een tunnel met doorkijk richting Craneweijer. Op Paaszaterdag is de 
schildering ongeveer halverwege. Nu komt het meest aanspreekbare deel van de 
schildering: de tunnel.  
Plotsklaps gaat er een voordeur open. “Wiel, heb je zin in koffie?” roept een van de 
bewoners. 

 
Oplossing rekenraadsel 
 

De redactie heeft slechts enkele 
oplossingen binnen gekregen, de 
meerderheid heeft zich blijkbaar niet 
gewaagd aan het rekenraadsel. De enige 
die het goede antwoord van 43 
opstuurde, was Marc Schrijvers. Bij deze 
proficiat voor het winnen van de gratis 
zanglessen. Uitleg oplossing: 
Regel 1: een paar schoenen = 10 
Regel 2: mannetje = 5 
Regel 3: 2 puntzakken = 4 
Regel 4: een enkele schoen = 5 en een 
enkele puntzak = 2. De goede kijker ziet 
dat het mannetje 2 puntzakken in zijn 
handen heeft en ook een paar schoenen 
aan heeft. Daardoor is dit mannetje 5 + 4 
+ 10 = 19 punten waard.  

Dus regel 4 geeft aan: 5 + 19 x 2. Nu hebben we vroeger op de lagere school allemaal bij 
het rekenen het zinnetje geleerd: [Mijnheer Van Dale Wacht Op Antwoord]. 
Volgens deze regel gaat Vermenigvuldigen vóór Optellen, dus 5 + 38 = 43! 
 
 

Opsluiting 
 
Hoe gedraagt een peuter zich na 12 dagen geconfronteerd te zijn met de opsluiting? 

Bekijk het volgende filmpje: 
https://drive.google.com/open?id=1mtgoeF0oj9T4H3WnmbZeWaWzpEXCjIyU 

 
  



Paasgroet 
 
De meesten van ons hebben de afgelopen Pasen alleen doorgebracht, zonder familie over 
de vloer, zonder een bezoek aan een meubelzaak, showroom of ons mooie heuvelland. Er 
zat hooguit een wandeling in, door de Anstelvallei of Stadspark. Als compensatie bij deze 
nog een verlate paasgroet via deze knap gemaakte zandtekening: 

 
https://drive.google.com/open?id=1yjK2KSY1D2OID1_OJOlmpJKOINicTQL6 

 

 

Concertvideo KKM St. Lambertus 
 
Omdat we nu zeker weten dat er geen dinnerconcert meer komt in 2020, bieden we een 
mooie samenvatting aan van ruim 13 minuten van het castle dinner concert dat we in 2017 
georganiseerd hebben.  
Link: https://youtu.be/16O1S6gw9bM 
 
 

Corona-grap van de week 
 
 


