
 
Nieuwsbrief met nieuwe naam 
In het verleden kwam onze nieuwsbrief uit onder de naam d’r Noeëte Kweëler. Om ons te 
onderscheiden van al die andere verenigingen en bedrijven, die met een nieuwsbrief 
werken, gaan we weer een unieke naam aan onze nieuwsbrief geven. En hoe kunnen we 
beter onderstrepen dat we al bijna 150 jaar diep geworteld zitten in het Kerkraadse 
verenigingsleven? Met weer een naam in het Kerkraads dialect natuurlijk. Daarom heet 
onze nieuwsbrief voortaan “Lambeëtes Nuits”. 

 

Kerkrade overspoeld door WMC-muziek 
Het lijkt weer even geleden, de opening van het WMC. Met een indrukwekkende parade 
door de straten van het centrum. De belangstelling nam zo’n grote vormen aan dat er voor 
het autoverkeer geen doorkomen meer aan was, het centrum zat barstensvol. 
Wat een geweldig initiatief van samenwerking van de gezamenlijke korpsen van Kerkrade: 
deze gingen in de stoet voorop met alle verschillende verenigingsvaandels, onder de naam  

 

Klankstadorkest Kerkrade. Samengesteld uit 170 muzikanten van verschillende 
muziekkorpsen uit de klankstad. Aan de uniformen te zien, zit er in Kerkrade ook een 
heuse politiekapel, met Ine Aasted-Matsen als beschermvrouwe, weer wat geleerd. Voor 
degenen die de parade gemist heeft, is er een mooie samenvatting samengesteld, zie link:  
Official Opening 19th World Music Contest | WMC 2022 

Het WMC heeft ook een leuke animatiefilm gepubliceerd over de historie van dit 
evenement. Zie link: Officiële WMC Animatie 



Lei Meels 90 jaar! 
Onze 2e tenor Lei Meels heeft de respectabele leeftijd bereikt van 90 jaar, op zondag 3 
juli. Hiermee draagt Lei de titel van oudste actieve zanger van ons koor. Volgens onze 
administratie is Lei op 1 april 1984 ons koor komen versterken. “Dat klopt niet helemaal”, 
vertelt Lei, “ik ben al in 1981 begonnen maar het toenmalig bestuur heeft me toen niet 
officieel ingeschreven om geen bijdrage aan de Koorfederatie te hoeven betalen, zo ging 
dat in die tijd”. Als we de officiële inschrijvingsdatum aanhouden, dan maakt Lei in 2024 
de 40 jaar vol. Gaat dat lukken met zijn gezondheid? Lei: “ik voel me nog goed, ik ben 
alleen wat verlamd in mijn linkerbeen door een klapvoet. Ik ben in maart weer door de 
keuring voor mijn rijbewijs gekomen, dus kan weer vijf jaar met de auto op pad.”. Dat was 
zeven jaar geleden wel anders. Lei krijgt een hartinfarct terwijl hij zijn oudste zus opzoekt 
in Zorgcentrum Dr. Calshof in Bocholtz. Daar sprong een verzorger na een noodkreet van 
zijn zus direct op hem af met een defilibrator, dat is zijn redding geweest. Sindsdien houdt 
een pacemaker zijn hartritme in de gaten. 

 

Lei is al met zingen begonnen in 1961, in het kerkkoor van de Zonparochie. Hij is nu ook 
nog lid van koor Fortissimo, die in het Patronaat in Bleijerheide repeteert op de 
woensdagavond. “En in het verleden heb ik ook nog gezongen bij het City-koor in Heerlen, 
maar dat koor bestaat niet meer”. In 1981 vroeg een oud-klasgenoot en voormalige zanger, 
Joep Wehrens, de 6 jaar oudere broer van ons lid Hub, of hij niet ook bij ons koor wilde 
komen. Dat heeft hij dus gedaan. En altijd bij de 2e tenoren ingedeeld. De mooiste 
herinneringen bewaart Lei aan de diverse concertreizen. Hij is als een van de weinige 
ouderen zelfs nog mee geweest naar Wales in 2018. De meeste indruk heeft de Rome reis 
op hem gemaakt, met dirigent Hub Pasmans in de Basiliek Sint Pieter zingen, geweldig. 

In 1950 toerde hij met een vriend op de fiets naar Rome. Zo’n 120 km per dag op een 
gewone fiets, zonder versnellingen, met terugtraprem in volle bepakking de Alpen over. 
Dat waren nog eens avonturen. En in 1952 deden zij per fiets Lourdes aan, en Fatima in 
Portugal.  



Ook heeft hij twintig jaar lang een wandelclub aangevoerd, elke week zo’n 15 tot 18 km in 
de benen. Maar 2 jaar geleden kreeg hij er lichamelijke klachten van en is hij gestopt. Hij 
kreeg wel op zijn 90ste verjaardag nog veel kaarten van zijn oude wandelclub, prachtig. 

Lei woont al sinds 1968 in zijn bungalow op de Haanraderberg. In eigen beheer gebouwd. 
Zelf heeft hij veel gedaan in de afwerking. Ook het loodgieters- en elektrawerk voerde hij 
zelf uit. “Alleen voor het gas moest ik een vakman laten komen, dat mocht ik niet zelf 
aanleggen”. Hij vertelt trots dat hij in de loop der jaren de bungalow verder verfraaid en 
beter geïsoleerd heeft, waardoor zijn gasverbruik bijna is gehalveerd. Gelukkig maar met 
de huidige prijzen. Zijn garage heeft meer weg van een werkplaats. Hij is voorzien van alle 
soorten gereedschap, hij heeft zelfs met een eigen lasapparaat de open haard in elkaar 
gelast. Lei heeft zijn werkzame leven als zelfstandig ondernemer doorgebracht, hij 
bestierde een groothandel in non-food artikelen. De loods lag in de Prins Bernardstraat, 
deze is nu nog in gebruik door zijn oudste zoon voor het monteren van garagepoorten. Zijn 
tweede zoon is goed in de IT terecht gekomen, ze wonen allebei vlak in de buurt, wel zo 
handig om af en toe de helpende hand uit te steken. Want Lei woont sinds 1987 alleen 
nadat zijn vrouw van hem is gescheiden. Er komt wekelijks een poetshulp langs, al 35 jaar 
lang dezelfde vrouw. “Daardoor kent zij mijn woning beter dan ik”, vertelt hij stellig. Hij 
heeft dan ook nog geen thuiszorg nodig. Zijn dochter en schoonzoon verdienen de kost als 
plastisch chirurg respectievelijk gynaecoloog in Antwerpen, dus beiden vinden goed hun 
weg in de medische wereld. Zij wonen in een kasteeltje in Schilde, nabij Antwerpen. “Mijn 
dochter heeft in haar kasteel al een kamer voor me gereserveerd voor het geval dat ik niet 
meer zelfstandig kan blijven wonen”. En Lei mag zich de trotse opa noemen van zeven 
kleinkinderen, hij had altijd een logeerplekje voor ze beschikbaar. 

Lei heeft ook als hobby het lezen van wetenschappelijke artikelen. Hij heeft een 
abonnement op het Duitse vakblad P.M. Dat is de reden dat hij enthousiast en uitgebreid 
kan vertellen over allerlei onderwerpen, dat kunnen zijn collega-zangers bij ons koor wel 
beamen. Lei is nooit om een praatje verlegen.  

 

Ins jans angesj 
Het zou je bijna 
ontgaan in al dat WMC-
geweld, het nieuwe 
theaterseizoen is van 
start gegaan. De PLT-
theaters in Heerlen en 
Kerkrade hebben hun 
nieuwe programma 
uitgebracht in de vorm 
van een dikke 
catalogus. Hun seizoen 
loopt van juli 2022 t/m 
juni 2023. En 
aangezien ons koor ook 

een uitvoering in de planning heeft staan op 24 juni volgend jaar, is het kopen van een 
kaartje nu al mogelijk. Dus als je verzekerd wilt zijn van een goede plek, bestel dan nu 
alvast je kaartjes via Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus & Jack Vinders - Ins 
jans angesj - Parkstad Limburg Theaters (plt.nl) 



Steun onze vereniging via RABO Clubsupport 
Zoals eerder aangekondigd, gaat Rabo Clubsupport weer van start. Tussen 5 en 27 
september kunnen leden van de coöperatie hun steun uitspreken voor een lokale 
vereniging door hun stem uit te brengen. Mocht u een bankrekening hebben bij de 
Rabobank maar nog geen lid zijn, overweeg dan om je op te geven als lid. En let op: indien 
je samen met je partner een en/of rekening gebruikt, geef je dan beiden apart op als lid. 
Op deze manier verwerf je dubbel stemrecht. Doe dit nu als voorbereiding op deze 
steuncampagne. In Nederland telt de coöperatieve Rabobank inmiddels 2 miljoen leden. 
De Rabobank redeneert dat je als lid invloed kunt uitoefenen o.a. door aan te geven welke 
clubs de bank dient te steunen met haar ‘maatschappelijk dividend’. 

Lid worden kan heel eenvoudig via de RABO-app via [Services] of via de volgende link:  
Lid worden van de coöperatieve Rabobank - Rabobank. 

 

Concertvideo WMC Kerkrade avond  
Op woensdag 13 juli vond de zogeheten Kerkrade avond plaats in een goed bezette 
Rodahal: muziekverenigingen uit Kerkrade brachten een klassiek concert voor het 
voetlicht. Het Kerkraads Symfonie Orkest verzorgde het instrumentale geluid met al hun 
strijkers, blazers en slagwerkers. Achter het orkest stond over de volle breedte van het 
podium een indrukwekkend zangkoor opgesteld, samengesteld uit de drie wereldlijke 
mannenkoren Chevremonts Mannenkoor 1912, Mannenkoor David en  



ons eigen Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. Maar ook de dames lieten zich 
niet onbetuigd: Het Vocaal Ensemble Kerkrade, Southern Voices en en dameszanggroep 
Heidi Pittie vertolkten twee prachtige Franstalige stukken. Tijdens de finale, bij de 
uitvoering van Beethovens Fantasie für Klavier, Chor und Orchester, haalden het orkest en 
alle koren samen alles uit de kast, ook nog ondersteund door de dames solisten Kim 
savelsbergh, Lien Haegeman, Heidi Pittie en de heren Pascal Pittie, Raoul Steffani en onze 
eigen Wim Schepers. En met het weergaloos pianospel van Yingshan Hu daalde een orgie 
van geluid neer op de volle zaal. Zie voor het zanggedeelte van dit opus bijgaande video 
opname. Vanwege de positie van de filmer hebben de solisten in het geluid de overhand, 
de koren hoor je meer op de achtergrond. 
Link: (20+) Facebook 

 

De Kling kreeg het warm 
Het kleinkoor De Kling, 
samengesteld uit de zangers 
Robert, Wiel, Marc en Huub 
uit ons koor, kregen van de 
WMC-organisatie het 
verzoek om op zondag 24 
juli het plein Hinger 
Herjods Ruk met muziek te 
omlijsten. En dus stonden 
de mannen om één uur in 
de middag in de volle zon 
de terrasbezoekers te 
trakteren op hun 
gevarieerde repertoire van 
evergreens. Een gezellige 
aftrap van de 
zondagmiddag, de terrassen 

waren al weer vroeg bezet met muziekliefhebbers. Ondanks de hitte van die middag 
hielden de mannen van De Kling de stemming er goed in. Luister maar naar een fragment 
van een bekende hit van de Monkees uit de zestiger jaren:    
De Kling Hinger Herjods Ruk.MOV 

 

 


