
 
 

 

Symbool 
 

Het rode hart. Wordt dat 

het symbool van de 

Coronacrisis? Net als het 

lied “You’ll Never Walk 

Alone”? Daar ziet ’t wel 

naar uit. Het is het 

zinnebeeld van de vitale 

beroepen maar ook van de 

zieken en overledenen. Met 

Toon Willems in ons aller 

bijzondere herinnering. En 

als we aan Toon denken, 

dan past zo’n hart ook maar 

op één plek. Bovenaan de 

mast, niks halfstok. Fier en 

trots in de volle zon en in 

de volle wind. Dat is de 

enige plek Toon en 

Lambertus waardig.  

 

 

 

 

 

 

  



De vitale beroepen 
 

Die term is nieuw en klinkt in eerste instantie wat vreemd in de oren. Ze is medio maart 

door de overheid geïntroduceerd. Maar misschien is ‘cruciale beroepen’ duidelijker.  

Grosso modo zijn we ’t wel met elkaar eens welke beroepen we onmisbaar achten. Deze 

crisis heeft mede tot gevolg dat we gaan herbezinnen wat echt belangrijk is voor de 

samenleving. Dan kom je toch al snel bij zaken als zorg, voedsel, veiligheid en internet. 

Met respect voor alle andere banen en sectoren; we kunnen even zonder. 

Maar de vitale beroepen zijn, ironisch genoeg, precies de beroepen die de afgelopen jaren 

onder toenemende druk stonden. Leraren, verplegers, politiemensen, OV- en 

logistiekmedewerkers, allemaal roerden ze zich voor betere arbeidsvoorwaarden maar 

bovenal: erkenning! 

 

Ze kregen al applaus, opbeurende spandoeken en lovende woorden van koning en 

ministers. Maar als we zo blij zijn met de vitale beroepen, moeten we ze dan niet beter 

belonen? Hoort daar dan ook niet een vitaal salaris bij?  

De kans dat de coronacrisis uitmondt in een recessie, lijkt bijna onontkoombaar. Immers, 

hele bedrijfssectoren zoals het toerisme, de horeca en luchtvaart zijn volledig stil komen 

te liggen. En de vraag is wanneer de economie weer mag en kan aantrekken. 

Dus ondanks onze grote waardering; voorlopig zullen de vitale beroepsgroepen slechts 

genoegen moeten nemen met een eervolle vermelding. Helaas……. 

 

 

  



Het scheetje van Wim Schepers 
 

Nee, nee, nee! Het is niet wat je denkt. 

Integendeel zelfs. Wim Schepers is een 

zeer beschaafd en fatsoenlijk persoon, 

dus dat is helemaal niet aan de orde. 

Wat in de titel wordt bedoeld is de hond 

van Wim. Dat is zijn maatje sinds de 

zomer van 2018. En iedereen die 

sindsdien ‘n keer bij Wim op bezoek is 

geweest zal dat zeker beamen. Het is 

een scheetje!  

Haar officiële naam is Frida II. Het is een 

Spaanse Mastin en dit ras wordt in 

Spanje veel gebruikt om schapen te 

hoeden. De Mastín Español komt in heel Spanje voor maar vooral in de bergen van de 

provincies Asturias en Leon en in de Cantabrische bergen. Een Mastin is een grote hond. 

Een schofthoogte van 72-77 cm is heel normaal. Frida is wat kleiner en daardoor ook 

speelser en energieker dan haar soortgenoten.  

Huize Schepers heeft, op een speciale 

manier, altijd wat met honden gehad. In 

Nederland en België is de stichting SOS-

Strays actief die o.a. als doel heeft een 

plek te bieden aan kansarme honden uit 

Spanje en Griekenland. Heel vaak betreft 

dat achtergelaten en gedumpte puppy’s. 

Die krijgen ’n naam (bijv. Frida II), worden 

medisch onderzocht, ingeënt, enz. Dat 

gebeurt allemaal in samenwerking met 

lokale dierenartsen en organisaties voor 

opvang en asiel. Geschikt geachte honden 

worden in Nederland en België in 

gastgezinnen ondergebracht en ter adoptie 

aangeboden. Via de website van SOS Strays 

is Wim geattendeerd op Frida. 

Maar ja ‘n hond……Wim is veel onderweg. 

Repetities, concertreizen, dat is lastig met 

een huisdier. Bij toeval (?!) ontdekt hij in 

de buurt een dagopvang speciaal en 

uitsluitend voor Spaanse Mastins. Dat is de 

oplossing en vanaf de zomer van 2018 

woont Frida op de Heerlerbaan. De 

gehoorzaamheidstraining verloopt volgens 

plan, alhoewel de zelfverzekerdheid en doelbewustheid van ‘n Spaanse Mastin duidelijk 

zichtbaar blijven.  

  



Eind vorig jaar, tijdens een van haar 

wandelingen met Wim, stapt Frida 

met haar linker achterpoot in een gat 

en scheurt daarbij haar kruisbanden. 

Net als bij voetballers moet dat 

operatief worden hersteld en dat 

gebeurt in de AniCura kliniek in 

Eersel. Daar voorspelde men ook dat 

de kruisbanden van haar knie 

rechtsachter waarschijnlijk hetzelfde 

lot zullen ondergaan. En jawel hoor; 

Frida is 2 weken geleden wederom in 

Eersel geopereerd. De revalidatie 

duurt circa 8 weken en de verwachting 

is dan ook dat ze vanaf juni weer 

voluit kan gaan.  

Bij dezen wensen we het ‘scheetje 

van Wim’ een voortvarend herstel toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat merkt Theo Pelzer van Corona? 

 
Onze 2e tenor, Theo Pelzer, werkt bij de GGD in Heerlen als GGD- en forensisch arts en 

geeft sociaal medische adviezen. Ook bemant hij samen met zijn collega’s een 24-uurs 

dienst, waarbij hij kan worden opgeroepen bij sterfgevallen of ongevallen met dodelijke 

afloop. Hij dient dan de dood officieel vast te stellen en doet forensisch onderzoek naar de 

omstandigheden die tot de dood hebben geleid. Zijn vrienden noemen hem daarom 

gekscherend de arts die meer met “koud vlees” dan met “warm vlees” in aanraking komt. 

Maar ook Theo heeft met Corona te maken gekregen: hij verleent assistentie in het GGD 

callcenter naast  infectie-specialisten waar alle zorgverleners terecht kunnen met vragen 

over Corona. Hij draait dan ook wat meer uren dan gebruikelijk. Na een drukke werkweek 

ploft hij op de vrijdagavond moe op de bank, hij mist nu de ontspannende uurtjes bij ons 

koor. In de 27 jaar als arts heeft hij een dergelijk horrorscenario nog niet meegemaakt. En 

het hoogtepunt is nog niet bereikt, dit gaat nog wel even duren. En dat Corona-patiënten 



gemiddeld 23 dagen lang op een IC aan de beademing moeten liggen, dat is uitzonderlijk 

lang en zwaar. Zijn vrouw Eleni verpleegt bejaarden in een verzorgingshuis en komt zo ook 

in contact met enkele Corona-patiënten. Het is dan een kwestie van goede beschermende 

kleding dragen om het virus niet mee naar huis te nemen.  

 

Theo drukt ons allen op het hart om “social distancing” in acht te blijven nemen, niet bij 

elkaar op bezoek gaan en afstand houden, zo krijgen we het virus het beste onder 

controle. Hij hoopt vurig dat tegen de zomer het virus zodanig op zijn retour is, dat het 

weidefeest door kan gaan op de geplande datum van 20 juni. Het zal erom gaan spannen. 

Hij verheugt zich er nu al op om dan uitbundig een goede afloop te vieren met ons 

allemaal. 

 

 

Gedicht in het Kerkraads 
 

Deze krasse dame draagt een prachtig gedicht voor in Kerkraads dialect over het verschil 

tussen de huidige jeugd en die van vroeger. Via via gekregen. Wij weten niet wie zij is. 

Herkent iemand van jullie haar toevallig, laat het dan weten via de pr-mail. Ofwel zij kent 

het gedicht helemaal uit haar hoofd of zij maakt gebruik van een professionele autocue. 

Knap gedaan in ieder geval! Hopelijk kan onze dirigent Wim Schepers het ook verstaan, het 

is in elk geval mooie oefenstof om bij te blijven! 

Druk op de link: 

https://drive.google.com/open?id=1KBCGR2sjBOeNteYCfmWjSrOE8eqATkDg 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1KBCGR2sjBOeNteYCfmWjSrOE8eqATkDg


Halleluja Corona versie 
 

Mensen laten zich in tijden van crisis van hun meest creatieve kant zien. De Duitse 

zangeres Bernice Ehrlich heeft een eigen “corona-tekst” gemaakt op het “Halleluja” van 

Leonard Cohen, een liedje dat wij ook in ons repertoire hebben zitten. 

 

Druk op deze link: 

https://drive.google.com/open?id=1Qo5nTESHGFTVHyWJHq2AgUQxfmeh7sTM 

  

 

Concertvideo KKM St. Lambertus 

 

Deze week bieden we een opname aan van een “generale” repetitie tijdens de concertreis 

in Wales in 2018. We zingen hier ons lijflied, “Domine salvum fac Regem nostrum”. 

Zeldzaam aan deze beelden: onze dirigent laat ons dit lied helemaal uitzingen zonder 

onderbreking, bijna een unicum. Hij kan het alleen niet laten om tussendoor de opmerking 

te maken dat sommige zangers “stoan te sloape”. Zo’n opmerking zet ons altijd op scherp 

voor een uitvoering. 

Link: https://youtu.be/AOHjng9olrw 

Samenvatting concertreis Wales 

 
Overigens maakt deze opname onderdeel uit van een samenvatting van onze hele 

concertreis door Wales, gemaakt met de mini camera van Carlo Dijkman. Mocht je deze 

samenvatting van bijna 17 minuten willen zien, dan kan dat via de volgende link: 

https://youtu.be/h_vRI4MV0Ig 

 

 

Rekenraadsel 
 

Om ons in huis wat bezig te houden, 

hebben we een rekenraadseltje voor 

jullie. Stuur de uitkomst via mail naar 

het pr-adres. Degene die als eerste de 

correcte uitkomst instuurt, wint een 

serie zanglessen, te volgen wanneer dat 

weer kan. Het lijkt gemakkelijk maar let 

op, wees niet te snel. Kijk vooral goed 

naar de laatste regel. In de volgende 

nieuwsbrief publiceren we de uitkomst, 

uitleg en winnaar. 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Qo5nTESHGFTVHyWJHq2AgUQxfmeh7sTM
https://youtu.be/AOHjng9olrw
https://youtu.be/h_vRI4MV0Ig


Corona-grappen van de week 
 

 
 

 
 


