
 

De vijfde corona-golf komt eraan 

Nu hadden we alle uitvoeringen voor december al afgezegd, na de laatste persconferentie 
van de regering gaan we weer in volledige lockdown. Met als gevolg dat ons koor ook is 
moeten stoppen met zijn wekelijkse repetities op de zondagmorgen. In ieder geval tot 14 
januari. We zullen dus moeten afwachten hoe de aangekondigde vijfde golf met de zeer 
besmettelijke omicron-variant zich gaat ontwikkelen. Intussen kan van Dale een nieuw 
werkwoord opnemen in zijn woordenboek: ‘boosteren’. Het halen van een boosterprik 
tegen corona om je bescherming op pijl te houden. Niet dat deze derde prik het virus 
volledig buiten de deur houdt, maar om de kans op ernstige klachten met eventuele 
ziekenhuisopname te verkleinen. Inmiddels heeft onze voorzitter Wim de Groot ook de 
besmetting aan den lijve ondervonden aan het begin van deze maand. Met gelukkig milde 

klachten. Door de 
lockdown herhaalt de 
situatie van kerst vorig 
jaar zich. Geen inkopen 
meer te doen in de stad, 
de pakketdiensten krijgen 
het nog drukker door alle 
Internet aankopen. In 
Kerkrade was al de 
geplande kerstmarkt bij 
het Discovery museum 
afgelast. In plaats 
daarvan staat het huis van 
de kerstman op de markt, 
met een grote kerstboom, 
een kerststal en twee 
draaimolens voor de 
kleintjes. Maar vanaf 
zondag 19 december 
blijven deze ook dicht. 
Waar kun je nog met je 
kleinkinderen naartoe die 
ook niet meer naar school 
kunnen? Musea dicht, 
Gaiazoo voor niks mooi 
versierd, geen 
kindermatinee in het 
theater. Wel mag de 
beste bibliotheek van ons 
land in Kerkrade open 



blijven. Voor de rest zit er niets anders op dan het binnen gezellig te maken. De puzzels en 
de bordspellen kunnen weer van de zolder worden gehaald. 

 

Kerstpakket 

Omdat de kerstviering dit jaar ook weer geen doorgang kon vinden, heeft het bestuur 
besloten om weer een kerstpakket aan de leden mee te geven. De samenstelling van het 
fraaie pakket kun je met een gerust hart toevertrouwen aan onze bourgondische 
penningmeester Nico Fiori. Hij ondervond het zelf vullen van de dozen tussendoor als een 
fijne afwisseling van zijn gedwongen thuiswerken. Met zijn auto tot de nok gevuld vertrok 
hij afgelopen zondag 19 december naar het terras van de Wieëtsjaf waar de leden hun 
pakket konden ophalen. Helaas niet onder het genot van een warme Glühwein of chocomel 
zoals gepland om met elkaar te proosten op fijne kerstdagen. Het is niet anders, we 
moeten het ermee doen. 
 



Onze voorzitter Wim de Groot had de bijgevoegde kerstkaart wel nog voorzien van de 
volgende bemoedigende boodschap: 
Een tijd geleden las ik de volgende gedachte: ‘Tegenslag is slechts een springplank naar 
geluk’.  Ik heb dit zinnetje maar eens uitgeprint en vooraan in mijn zangersmap 
geschoven. Een zeer lastige tijd beheerst op dit moment het wel en wee van ons 
bijzondere koor. Weer een Kerst zonder de franje van prachtige zang en gezelligheid. We 
repeteren ‘op ons tandvlees’, proberen de moed erin te houden. Als we dan weer 
mogelijkheden zien, worden we snel teruggeworpen. Onze laatste beraadslaging met het 
koor gaf mij het vertrouwen dat dit koor deze lastige tijd gaat overwinnen. Vastberaden, 
zeker ook bezorgd om elkaars gezondheid, willen de leden door. De één zingt verder, de 
ander maakt even een pas op de plaats. Maar we blijven elkaar ondersteunen en 
vertrouwen op het komende ‘koorgeluk’! Het geluk van weer repeteren zonder 
belemmeringen, voorbereiden op prachtige uitvoeringen zoals het aanstaande WMC en ons 
opmaken voor een uniek, bijzonder en spetterend jubileumjaar in 2023. Ik wens iedereen, 
namens het bestuur, hele warme en gezellige Kerstdagen. Laten we hopen dat 2022 het 
jaar van de terugkeer naar het ‘geluk’ gaat worden, weer samen met alle koorleden en 
onze dirigent! 

 

  



Concertvideo KKM St. Lambertus 

Nu we alle concerten rond de kerst niet gaan uitvoeren, treft u hier een opname aan van 
een stationsconcert. Plaats van handeling is de sfeervolle stationshal in Maastricht, in 
december 2011. In die jaren verzorgde onze vaste pianiste Monique Slomp - Offermans de 
begeleiding op piano, zodat onze dirigent Wim Scheepers beide handen vrij had om het 
koor te dirigeren. En nog een opvallend detail: naast de rode kerstmutsen zijn de zangers 
gestoken in hun smoking, wel heel sjiek. In latere jaren is de formele kleding op de 
stations losgelaten, de zang was er niet minder om. Best wel emotioneel om tijdens een 
van de uitvoeringen in Maastricht twee dames te zien met rollende tranen over hun 
wangen tijdens onze uitvoering van een Pools kerstlied. Zij bleken afkomstig uit Polen en 
moesten op dat moment denken aan hun familie in hun vaderland. Dat laat een heel 
dankbaar gevoel achter.  Of het jonge stel uit Luik dat vanuit station Maastricht per fiets 
naar de kerstgrotten in Valkenburg was geweest en zich erover verbaasde dat ze van dat 
Nederlandse koor zomaar gratis erwtensoep kreeg.  
 

Zie voor een mix van gezongen stukjes van ons kerstrepertoire de volgende video: 
Christmas 2011.wmv 

 

 

 

 


