Reactie op protocol
Het bestuur van KKM St. Lambertus heeft zich vanzelfsprekend gebogen over het protocol,
dat vorige week in deze nieuwsbrief was geplaatst. De meningen zijn zeker divers.
Enerzijds zou het fantastisch zijn als we weer samen zouden kunnen zingen, liever vandaag
dan morgen, en anderzijds stemt het protocol niet tot vrolijkheid. Ondanks dat onze
hoofddoelstelling ‘het zingen’ is, vormen we ook een gezellige vriendenclub waarin wij
onder genot van een drankje juist de verbinding zoeken tussen het zingen en de
gezelligheid. Maar ……. hoe gezellig is dan het 3 meter afstand houden om vervolgens
meteen weer huiswaarts te keren? Bovendien moeten we ons afvragen of 3 meter uit
elkaar repeteren een verstandige keuze is. Creatieve oplossingen kunnen partijrepetities
zijn, maar eveneens een risico voor onze op leeftijd zijnde leden of leden met
onderliggende gezondheidsrisico’s! Daarbij zal onze huidige repetitielocatie moeten
voldoen aan de eisen van het protocol. Dat is onzeker. De zoektocht naar een andere
locatie is dan beslist noodzakelijk. Het protocol ‘aan onze laars lappen’ lijkt eveneens
geen goede beslissing. Wachten op een vaccin? Tja, zegt u het maar!
Als bestuur hebben we uiteindelijk afgesproken dat we vóór september een pas op de
plaats blijven maken en de richtlijnen van RIVM en overheid respecteren, waarbij we
eventuele nieuwe inzichten in de gaten
blijven houden. Mochten deze inzichten
leiden tot een voorzichtige opstart van onze
activiteiten, zullen we snel met iedereen
contact opnemen. Dan willen we zeker graag
ook jullie mening horen en organiseren we
een belrondje. Voorop staat dat iedereen bij
een eventuele opstart een veilig gevoel heeft!
We dromen in ieder geval van een snelle
opstart! Laten dromen nu geen bedrog zijn!

Flashmob
Al ‘ns ’n Flashmob gezien? Of misschien zelfs aan een deelgenomen? Waarschijnlijk niet. Ik
kan me ook niet herinneren dat Kerkrade al een keer door een Flashmob is verrast. Want
dat is het kenmerk van een Flashmob: verrassing. Wat je doet is niet zo spannend, de
verrassing maakt ’t juist zo leuk. Tegenwoordig heeft ’t meestal met muziek van doen
maar dat is niet noodzakelijk. Sterker nog; de eerste Flashmobs hadden juist helemaal niks
met muziek te maken.

Even uitleggen; wat is ook alweer een Flashmob?
Een Flashmob is een (grote) groep mensen die allen plotseling op een openbare plek
samenkomen, iets ongebruikelijks doen en zich daarna snel weer verspreiden. Het oogt
ongeorganiseerd en spontaan maar is dat in feite niet.
Een Flashmob is juist een goed en strak georganiseerde gebeurtenis waarbij het aantal
deelnemers kan variëren van enkelen tot honderden.
De eerste succesvolle Flashmob werd op 17 juni 2003 georganiseerd in de New Yorkse wijk
Manhattan. De Initiatiefnemer was Bill Wasik, een redacteur van het blad Harper's
Magazine. De Flashmob bestond uit het (zogenaamd) met 200 personen uitzoeken van een
tapijt in het warenhuis Macy’s Store. Onder het mom van ‘we wonen met z’n allen bij
elkaar dus komen we ook met z’n allen een nieuw tapijt uitzoeken’. Het leuke hiervan is
dat enkele weken eerder de eerste poging jammerlijk was mislukt. De New-Yorkse politie
had er lucht van gekregen en had Macy’s volledig afgeschermd.
Na het eerste succes verspreidde het idee zich razendsnel door de Verenigde Staten.
Enkele weken later werden er al Flashmobs gehouden in San Francisco, Minneapolis, Boston
en Austin.
En in augustus van datzelfde jaar waaide het
fenomeen over naar de rest van de wereld.
Een van de eerste in Nederland was die in
Rotterdam op 9 augustus 2003. Enkele
tientallen deelnemers staken plotseling een
paraplu op en hielden die twee minuten
omhoog, ook al viel er geen druppel regen.
In eerste instantie werd er in de Engels
sprekende landen bezwaar gemaakt tegen de
naam ‘Flashmob’ omdat er een link met
bepaalde criminele activiteiten kon worden
gelegd die werden omschreven als ‘flash robs’ en ‘flash mob robberies’. Desalniettemin
heeft de oorspronkelijke naam alle bezwaren overleefd.
Een Flashmob, mits in de buitenlucht georganiseerd, zou in het ‘nieuwe normaal’ een
waardevolle aanvulling of alternatief kunnen zijn voor koren en orkesten. Afstand bewaren
is makkelijk te realiseren en de ventilatie is optimaal.
Inmiddels zijn er wereldwijd ontzettend veel muzikale Flashmobs georganiseerd. YouTube
staat er vol van. Orkesten, dansers, zangers, alles kan. Maar de mooiste en misschien wel
de meest bekeken Flashmob (86 miljoen keer!) is die gehouden ter ere van het 130 jarig
bestaan van de bank Sabadell uit de gelijknamige plaats in Catalonië Spanje. Ze spelen en
zingen ‘Ode an die Freude’ uit de 9e van Beethoven. Geniale muziek. De ‘choreografie’ is
uitmuntend. Het begin is toevallig(?) onnavolgbaar goed. De videomontage is superbe.
Emotioneler en indrukwekkender dan dit kan bijna niet.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg

Weidefeest
We zouden eigenlijk deze week, op zaterdag
20 juni ons weidefeest houden. Toch altijd
een vrolijke happening waar ieder jaar
steeds meer bezoekers op afkomen. En de
Crombacher Muzikanten zorgen de laatste
jaren steevast voor de muzikale invulling.
Zij spelen het genre ‘Egerländer’ als de
besten, niet een genre waar iedereen van
houdt, maar dat wel het beste bij een
dergelijk festijn past. Kijk naar een van hun
uitvoeringen, opgenomen tijdens ons
weidefeest van 2019.
Link: https://drive.google.com/file/d/1zUlhzezrZxygvCv6_-yRjyxhRvlroPRu/view?usp=sharing
Ook enkele van onze zangers lieten van zich horen, hier een korte impressie:
https://drive.google.com/file/d/1ctikD8Wcqz8xjMSaWtMvMQW71nGptUoV/view?usp=sharing

BBQ-en met Frank van Dam
Zag ik het nou goed door de stofwolken heen? Staat daar niet onze 2e tenor Frank van Dam
een tafel af te schuren? Ik dacht dat hij alleen maar kon koken. Plaats van handeling is Bij
d’r Walther voor de deur op de Markt in Kerkrade. Frank is officieel met pensioen gegaan,
maar dat betekent niet dat hij passief achter de geraniums gaat zitten in zijn nieuwe
bovenwoning aan de Industriestraat in Spekholzerheide.
Hij is niet te beroerd om goede vrienden uit te helpen als daar
om gevraagd wordt. En Walther is zo’n vriend die de twee goede
kokshanden van Frank goed gebruiken kan in zijn keuken. In de
corona-periode heeft hij maaltijden klaar gemaakt voor afhalers.
En voordat het terras weer open mocht, was Frank bereid om de
handen uit de mouwen te steken met het opknappen van het
buitenmeubilair. Als ontspanning gaat Frank niet naar het verre
buitenland, maar naar zijn geboortestad Den Haag, want daar
heb je ook een prachtig groot strand. Hij is 45 jaar geleden in
het zuiden terecht gekomen door met zijn ouders als 17 jarige
tiener naar Kerkrade te verhuizen i.v.m. de overplaatsing van pa

van Dam naar het CBS te Heerlen en vervolgens door de liefde blijven hangen in het
zuiden. Hij heeft echter altijd zijn accent als Hagenees behouden.
Omdat we dit jaar de BBQ op het weidefeest moeten missen, heeft hij voor ons een zomers
recept opgezet waarmee we thuis aan de slag kunnen:
Recept voor 4 personen: Griekse spies /bulgur salade/uien chutney
SPIEZEN:










500 gr lange varkenshaas
2 dl zonnebloem olie
1dl olijfolie
Klein bosje platte peterselie
5 tenen knoflook
5 eetlepels ayvar (paprika puree AH)
3 volle eetlepels souflaki kruiden
(stegeman AH)
Sap van een halve citroen
Houten of stalen spiesen

Werkwijze:
Snij het vlees in plakjes van 1 ½ cm dik en doe het vlees in een kom of zak. Maak in de
keukenmachine van de overige ingrediënten een smeuïge marinade, voeg deze bij het
vlees en meng dit goed. Marineer minimaal 12 uur, liefst 24 uur; plaats het gemarineerde
vlees in de koeling. Alvorens het vlees te rijgen eerst 2 uur buiten de koeling op
temperatuur laten komen. Spiesen bij voorkeur grillen op houtskool (licht rosé).
BULGUR SALADE:










200 gram bulgur (AH) beetgaar afgekookt in zout water, na
het koken koud spoelen)
2 rode paprika’s in kleine blokjes gesneden
1 bosje lente ui fijn gesneden
2 bakjes granaatappel pitjes AH
Ras el hanout (naar behoefte, begin met 1 theelepel;
gouden regel: je kunt er altijd bijdoen maar nooit meer
afhalen)
Flinke scheut olijfolie
2 eetlepels citroenolie
Scheut sushi azijn
Scheut gember siroop

Ingrediënten mengen en afsmaken met peper en zout.

UIEN CHUTNY






1 grote ui heel fijn gesneden
Half bosje peterselie heel fijn gesneden
1deel tomaten ketchup
1 deel curry
1 deel ayvar

Goed mengen, de chutney is meteen gebruiksklaar.

Succes en smakelijk eten alvast.

Foto: live cooking met Frank

Concertvideo KKM St. Lambertus
In de herfst van 2016 hadden we een concert
georganiseerd op een unieke locatie, weet u het
nog? Op de bodem van het Columbus Earth
Theater. Met 2 concerten op één middag. En de
toeschouwers stonden verdeeld over twee ringen
boven om ons heen. En op de bodem was het
donker, onze contouren waren net zichtbaar met
onze minilampjes geklemd op onze partituren. De
bezoekers konden hun ogen dan ook voornamelijk
richten op de prachtige beelden, samengesteld
door Paul Jedamzik, nauwkeurig getimed met de
muziek, en geprojecteerd op de zijwanden rondom
ons podium. We waren daarmee een onvergetelijke
ervaring rijker. U ziet niet zoveel op deze video,
maar u hoort ons des te beter het stuk “Anthem”
zingen.
Link:
https://drive.google.com/file/d/1sJZFlf1md3YiAEy
ROuivqhfK9PfCp-gs/view?usp=sharing

Corona-grap van de week

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

