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DE VOORZITTER
Beste Lambardisten,
Inmiddels is het einde van de maand november al
in zicht. De goedheilig man is in het land en alle
kinderen maken hun verlanglijstjes weer klaar. Vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn druk in de weer
om deze periode goed door te komen. Eigenlijk
had dit stukje net zo goed in rijm geschreven kunnen worden. Terwijl de Sint intrek nam in het Kasteel van Sinterklaas
zongen wij met onze zangersvrienden uit Nijmegen voor een vol Speelhuis.
Een fraai concert konden de aanwezigen bijwonen. De start was voor
Nijmegen, die duidelijk van zich hebben laten horen. Een mooi groot
koor, dat tot de oudste van Nederland behoort. Een gevarieerd programma met een toegift die iedereen wel kent. Toen was het podium aan Stefan Nguyen. Een Helmonds talent en een pianist met een geweldig gevoel voor de muziek. Zowel voor als na de pauze liet hij van zich horen.
Ik kan wel zeggen een meer dan geslaagd optreden. Daarna was Lambardi aan de beurt. Voor het eerst stond Brabant op het programma. Iedereen kent de versie van Guus Meeuwis maar dat het geen gemakkelijk
nummer is mag duidelijk zijn. In de toegift deed de zaal enthousiast
mee. Daarna bleef het nog enige tijd zeer gezellig in de nazit. Vele liederen waren er nog te horen. De stemming zat er goed in.
Diezelfde stemming was ook aanwezig tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest. Zowel ’s middags toen de mannen onder elkaar waren als ’s
avonds toen onze dames er bij waren. Er werd fanatiek gekegeld en de
puntentelling werd telkens gecontroleerd. In het MFC van Brandevoort
waren er verschillende optredens en was er een prima sfeer. De jubilaris
Berry Wijnen liet van zich horen en daarnaast een aantal aanstormende
talenten (Jan Manders en Chris van Heeswijk). Koos Branten nam muzikaal van ons afscheid (voor hopelijk een korte periode), terwijl Loek
van Poppel liet horen dat hij het zingen niet verleerd heeft. Ook de dames waren weer van de partij. De prijzen werden verdeeld, menig
drankje verdween in de kelen. De sfeer was opperbest.
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Feestcommissie (Piet, Theo, Tjeu, Henk en Wim), namens alle Lambardisten en Lambardinas hartelijk bedankt voor de organisatie. Wij hebben
genoten. Kijken wij nu nog even vooruit naar de komende maand. Vrijdag 16 december in de Fonkel, 18 december in de binnenstad en op 31
december de traditionele oudjaarsmis. Op naar 2012.
Wim van den Reek
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MIJN NAAM IS ……….WIM VAN KUIJEN
Mijn naam is Wim van Kuijen geboren op 21-2-‘54 in Helmond. Ruim 36 getrouwd met Wilma ons gezin telt 2 kinderen Ellis(34) en Wesley(32) en 3 kleinkinderen Jordy(12)
Damian(8) en Luciano(4). Mijn lagere school was de Pater
Titusschool (Binderen). In de 6e klas kreeg ik voor het eerst
zangles in ‘n gelegenheidskoor voor de kerstviering die plaats
vond in het Broederklooster. Ik mocht de hoge stemmetjes
versterken. Instrumentele muziekervaring heb ik opgedaan
als klaroenblazer bij De Vonk (oliemolen) en Bernadette
Drumband Helmond Oost. Ik kocht een piston van mijn instructeur, de kleinste trompet. Noten lezen kon ik niet. Ik
schreef in een schriftje re , sol en wist dan welke ventielen ik
moest gebruiken. Ons eerste optreden was carnavalesk in het
Sobritas aan de Molenstraat. We vormden een boerenkapel.
In die tijd gaven we een serenade in ‘n huiskamer bij een de
kapelleden tijdens diens 25 jarig huwelijksjubileum. Bij die
gelegenheid, heb ik mijn vrouw Wilma leren kennen. Vanaf
mijn achtste riep ik dat ik kok wilde worden. Na de LTS in
Eindhoven was mijn eerste werkplek het Lambertusziekenhuis. Later ging ik
het leger in, omdat ik bij het zoeken van een andere werkplek steeds te horen
kreeg; “kom maar terug als je in militaire dienst bent geweest” Eerst was ik
KVV’er (Kort Verband Vrijwilliger) later beroeps. Ik ben als kok begonnen.
Later werd dat chef-hofmeester, instructeur-kok-hofmeester, hoofdbedrijfsrestaurant, hoofd FAP (facilitair aanspreekpunt) als adjudant ging ik in 2010 met
FLO (functie leeftijdsontslag). Mijn leukste tijd was als instructeur op het
OCLOG (opleidingscentrum logistiek) in Bussum. Ik was er in de tijd dat de
dienstplicht werd afgeschaft en het beroepsleger ontstond. Een grootscheepse
reorganisatie. Ik verzorgde op die kazerne leermeester- en managementtrainingen en examineerde daarnaast voor het SVH (Stichting Vakopleiding Horeca).
Het opzetten van nieuwe bedrijfsrestaurants behoorde eveneens tot mijn taken.
Geen rats kuch en bonen meer, maar zelf kiezen en aan ‘n kassa afrekenen, een
ware revolutie in het leger. Een leuke ontwikkeling ten opzichte van wat de
meeste oud dienstplichtigen onder ons zich nog herinneren, die moesten vreten
van wat de pot schafte en
op je bord gesmeten
werd door ‘n andere
dienstplichtige met vieze
handen en lang haar.
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Natuurlijk heb ik niet alleen gewerkt. Hardlopen en trainer van loopgroepen
was een van mijn grootste hobby’s. Ooit liep ik de halve marathon in 1 uur 35.
Helaas kwam daar in 1995 een einde aan. Ik werd er niet soepeler op. Na jarenlang onderzoek werd de ziekte van Bechterew vastgesteld. Deze aandoening is
een van de 200 soorten reuma in de gewrichten, waardoor je krommer gaat lopen en met nogal wat pijn gepaard gaat. Gelukkig heb ik nu goede medicijnen
en fysiotherapie. Hardlopen ging niet
meer. Je gaat dan op zoek naar alternatieven. Die vond ik in fietsen en wandelen.
Verder trekken Wilma en ik met onze caravan door heel Europa. Frankrijk en
Spanje zijn onze favorieten. Het liefst gaan
we 3x per jaar. Wilma werkt nog en hoopt
binnenkort gebruik te maken van de VUT
-regeling, kunnen we nog vaker weg. Mijn
moeder riep altijd, waarom ga je niet bij
een koor. Je zingt zo vaak en je hebt een leuke stem. Als knechtje van de melkboer zong en floot ik toen de hele dag. Tekst was niet belangrijk als ik die niet
meer wist ging ik over op lala. De klanten vonden dat gezellig. Alleen daarom
hielp ik graag de melkboer, tot ik 16 werd. Later is het er niet meer van gekomen, het zingen bedoel ik, werk, vaak van huis…. verzin zo maar meer smoesjes. September 2008 tijdens het Caratconcert kwam ik Ben Jacobs tegen. Hij
haalde me over om ‘n keer op maandag te komen luisteren. De Lambardi folder
met de badkuipzanger lag op de stoel. Je moest jonger zijn dan 55. Ik had mijn
FLO (functie leeftijdsontslag) inzicht en besloot lid te worden. Ik werd in februari 55 jaar. Ik was dus nog net op tijd. Na de stemtest kwam ik bij de 1e tenoren terecht waar ik me direct thuis voelde. Een leuke club, enthousiaste dirigent en een kameraadschappelijke sfeer, afwisselend repertoire. Het instuderen
wordt gedaan met gevoel voor humor. Zo nu en dan ontstaat er ’n kippenhok
waar Ton dan weer snel een eind aan maakt. Bij Camilo zingen is ook heel
leuk. Beweging- en ademhalingsoefeningen zijn bij Ine standaard. Dat alles
scheelt me een gang naar de therapeut. Het repertoire is zo nu en dan Gregoriaans, niet alledaags, ’n stuk nostalgie, terug naar de tijd van de broeders. Ine
heeft er goed de wind onder. We krijgen nogal eens complimenten na uitvoeringen en dat is erg stimulerend. De koffie is er lekker en goedkoop, verder is
er regelmatig vlaai wanneer er weer eens iemand jarig is. Alleen daarom kom
je al naar de repetitie van Camillo. Wanneer we niet in de kerk terecht kunnen,
wordt de huiskamer van Ine verbouwd. Twee maal per jaar hebben we ’n borrel, voor de vakantie en een voor de kerst. Dan genieten we ook nog van de
hapjes, die Theo in elkaar flanst. Ik ben blij dat ik ook bij dit gelegenheidskoor
terecht ben gekomen. Ik ga afsluiten en wens iedereen een fijne en lange tijd
bij Lambardi en Camilo toe. Ik hoop dat er in de nabij toekomst jongeren zich
melden, zodat we nog lang mogen bestaan als koor. Verder wens ik ieder toe
dat we in goede gezondheid lang samen kunnen blijven zingen.
Wim van Kuijen 1e tenor
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HEMELSE MUZIEK
‘n Kerstsprookje, voor onder de kerstboom om bij de kleinkinderen de liefde voor de muziek te versterken.
Eens, in het gouden tijdperk, speelden de engelen met boerenkinderen in
het zand, de hemelpoorten stonden wijd open en een gouden hemelglans
daalde als een fijne regen op de aarde neer. De mensen op aarde konden
nog in de hemel kijken en zagen daar de gestorvenen tussen de sterren
rondgaan en groetten ze. En de gestorvenen groetten terug. Kortom het
paradijs op aarde. Het mooiste van alles was de muziek die in die tijd
uit de hemel klonk. God zelf had die gemaakt en de noten opgeschreven
voor de duizend engelen die ze met violen, pauken en trompetten uitvoerden. Wanneer die muziek weerklonk, werd het heel stil op de aarde.
De wind hield op met ruisen en de wateren van de zee en de rivieren
stonden stil. De mensen knikten elkaar toe en drukten elkaar verstolen
de hand. Het werd hun bij het luisteren zo wonderlijk te moede, zoals
geen mens zich nu meer kan voorstellen. Zo was het eens, maar het
duurde niet lang. Op een dag –na de gebeurtenis van de appel- liet God
als straf de hemelpoort sluiten en zei tot de engelen: "Staakt uw muziek,
want ik ben bedroefd." De engelen werden ook bedroefd en gingen,
ieder voor zich, met hun bladmuziek op een wolk zitten, scheurden de
bladen in kleine stukjes en lieten ze naar de aarde dwarrelen De wind
greep ze, joeg ze als sneeuwvlokken over berg en dal en verstrooide ze
over de hele wereld.

ca 1460. Paneel door hans Memline
België, Antwerpen, Museum voor Schone Kunsten
Musicerende engelen.
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De mensenkinderen grepen ieder een snipper, de één een grote, de ander
een kleintje en bewaarden die zorgvuldig. Ze beschouwden de snippers
als een kostbaar bezit, het was immers iets van de hemelse muziek, die
zo prachtig had geklonken. Langzaam aan kwam er tweedracht en begonnen ze ruzie te maken, want ieder meende dat hij het beste stukje te
pakken had gekregen. Ten slotte beweerde elk dat hij de eigenlijke hemelse muziek bezat en dat wat de anderen hadden schijn en bedrog was.
Wie heel knap wilde zijn - en dat waren er heel wat - die maakte er nog
van achteren en van voren een grote krul aan en was daar dan heel trots
op. De ene floot a en de andere zong b; de een speelde het met mollen
en de ander met kruisen. Ze konden elkaar niet meer verstaan. Het was
een spektakel als op de kermis. Zo is het vandaag de dag nog. Wanneer
de jongste dag zal komen, als de sterren naar de aarde terugkeren en de
zon in de zee zinkt, de mensen zich aan de hemelpoort verdringen als de
kinderen met Kerstmis bij de kerstboom, dan zal God door zijn engelen
al de papiersnippers van zijn hemels muziekboek laten verzamelen, de
grote net zo goed als de kleine en zelfs de allerkleinste stukjes, waar
maar een enkele noot op staat. De engelen zullen alle stukjes weer aan
elkaar passen. De hemelpoorten zullen zich opnieuw openen. De hemelse muziek zal opnieuw klinken, even heerlijk als vroeger.
Dan zullen de mensenkinderen verwonderd en beschaamd staan te luisteren en de een zal tegen de ander zeggen: "Dat had jij! Dat had ik! Nu
klinkt het pas wonderbaarlijk mooi en heel anders, omdat alles weer bij
elkaar en op de juiste plaats is!" Ja, ja! Zo zal het gebeuren. Daar kunt u
van op aan.
Wij mannen van Lambardi proberen nu al die Hemelse muziek te vertolken met hulp van onze dirigent die zelf alle snippers samenvoegt.
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STEMVORMING EN KOORSCHOLING
Binnen de vereniging is voor continuïteit en kwaliteits verbetering de
nodige aandacht. Daarom vindt er regelmatig koorscholing plaats voor
leden, aspirant of niet leden, die meer vaardigheden en kennis willen
opdoen. Zo hebben sinds 2000 inmiddels 80 personen met succes de
cursus gevolgd. De meesten hebben later hun weg gevonden binnen of
buiten onze muziekvereniging. Daarnaast staat regelmatig een zangpedagoog/logopedist voor het koor tijdens de repetities. Ademhalingstechniek, dictie, timbre en articulatie komen dan aan de orde.

Dankzij onderstaande bedrijven, instanties en personen is het ons
mogelijk koorscholings activiteiten te organiseren.
ABN AMRO Bank, Albema-Robema BV Ariza BV, BDO Accountants & Adviseurs, Clercx BV, Dhr. P. Curfs, Jan Driessen Kleur en
Interieur, Du Pré Groenprojecten BV, Dusol BV Vastgoed Onderhoud, De Familiebedrijven Adviesgroep, Dhr. B. Grijpstra, Gamma
Holding NV, Heesmans Installatie Techniek BV, Bouwbedrijf Van
den Heuvel Helmond BV, Dhr. J. Hendriks, Huijbregts Groep BV,
ING Bank, A. Jansen BV, Dhr. V. Kaiser, Van Lieshout Elektra BV,
Van Lieshout Van de Griendt BV, Manders Totaal, Van Oorschot
Mode BV, Party Rent Service, Polymer Consultancy BV, Rabobank,
Raaymakers Houthandel BV, Restaurant De Steenoven, Rivez Assurantiën en Risicobeheer BV, Schutten Beheer BV, Take-it Electronics
BV, Dhr. R. van Thiel, Tibor Vastgoed BV, Dhr. P. van der Velden,
Verspaget Beheer & Vastgoed BV, Wesselman Accountants/
Belastingadviseurs, Hotel West-Ende, De Wit BV.
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KERSTCONCERT LAMBARDI MET SASKIA MARTENS
Goede wijn behoeft geen krans. Toch stellen wij het erg op prijs dat het
Helmonds Mannenkoor LAMBARDI op vrijdag 16 december een uitvoering geeft in ons prachtig Wijkhuis De Fonkel…….……..Lambardi.
De tekst gaat verder met lovende woorden aangevuld met stukjes geschiedenis, te lezen in het wijkblad BINNENSTAD IN BEELD vermeld
wordt daarbij dat wij dat niet alleen doen .

Verdere tekst uit diezelfde Wijkkrant BINNENSTAD IN BEELD over,
Saskia Martens, runt het eenmansbedrijf Kuculemu in de Heistraat.
Saskia is klarinettist en Neerlandicus. In de muziek is zij actief als dirigent en nu bespeeld ze de klarinet. Saskia is een regelaar én ze is creatief. Zij houdt van organiseren, motiveren,
van nieuwe ideeën bedenken en dat alles het
liefst in de culturele wereld . Daar ligt haar
hart. Daarom heeft zij besloten Kuculemu
op te richten, multifunctioneel, maar voornamelijk gericht op één sector: cultuur. Op
16 december laat ze haar talenten horen op
de klarinet in

De Fonkel.
Kerstconcert Lambardi
& Saskia Martens
Vrijdag 16 december 20.00 uur
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DE AGENDA 2011

Zondag 11 december
Jubileum mis Colveniersgilde
11.00 uur Lambertus kerk
Vrijdag 16 december
Concert De Fonkel - 20.00 uur
Zondag 18 december
Kerstmarkt zingen centrum
14.00 uur start roltrappen Veestraat
Zaterdag 31 december
17.00 uur Oudejaarsmis St Jozef
Zondag 8 januari
13.00 uur Nieuwjaarsreceptie
Repetitie ruimte West Ende

De cirkel is rond.
Vandaag 12 november hebben we Frans Vincent begraven na een uitvaart in de St Josefkerk. Daar zong hij al als lid van de St Josefzangertjes van Theo Driessen. Een logisch gevolg werd het Helmonds mannenkoor. In 1952 werd Lambardi opgericht in Hotel Lambert en pa was een
van de oprichters en penningmeester. Muziek is altijd belangrijk geweest
in het leven van Pa en Lambardi was daar een onderdeel van. Nadat hij
niet meer actief zong, bezocht hij nog regelmatig de concerten. Zijn 60jarig huwelijksfeest werd opgeluisterd door Camillo, waar de hele familie erg van genoten heeft. En nu bij zijn eigen uitvaart, komt Camillo hem
begeleiden met hun klanken. De koffietafel werd gehouden bij Hotel
Lambert, daarmee is de cirkel rond. Mooier kan het niet.
Nogmaals hartelijk dank.
Fam. Vincent
Torenstraat 40E
5701 SH Helmond

SCHRIJVERSPEN 2012
Het komend jaar willen we weer graag jullie bijdrage voor
het clubblad. We zien graag dat onderstaande leden de
schrijverspen zeker gaan hanteren. De intentie is niet meer
dan dat we als Lambardisten elkaar nader leren kennen
door middel van de bijdrage.
nr
inzenden
naam
1 ma 20 febr.
Piet Cornelissen + Hans van Dam
2 ma 7 mei
Harrie Swinkels + Thieu van Aken
3 ma 20 aug.
Cees Toemen + Loek van Poppel
4 ma 29 okt.
Peter Verberne + Frans v.d. Vorst
5 ma 26 nov.
Piet van Diepen + Toon v.d. Meulengraaf
Als je niet aan de beurt bent en je hebt een thema, we ontvangen het
graag. Het artikel kan bestaan uit ‘n vakantie-belevenis, verhaal over
‘t werk, hobby, over je koorervaring.
Zoals gebruikelijk behoudt de redactie zich het recht voor om de kopij te
corrigeren en/of in te korten. Een pagina als deze (a5) bestaat uit +/- 300
woorden, illustratie en/of foto graag meeleveren. We maken er iets
moois van. Digitaal inzenden verdient de voorkeur. Zie colofon.
DISCLAMER:

Opname van de kopij betekent niet dat de redactie het met de strekking
ervan eens is. Kopij voor nr 1 inzenden voor 20 febr.
De redactie

31 december het jaar 2011 wordt de rug toegekeerd
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OUD EN NIEUW IN DIVERSE CULTUREN
In alle culturen wordt het nieuwe jaar op een
feestelijke manier ingeluid. Velen zijn er zich
niet van bewust dat jaartelling cultureel bepaald is. Niet voor alle mensen op de wereld
begint met het vuurwerk het jaar 2012. Voor
meer dan de helft van de wereldbevolking
geldt er een andere datum die het begin aankondigt van hun (religieus) nieuwe jaar.
Hindoes vieren nieuwjaar tijdens Holi februari/maart dan begint ‘t jaar
2067. Om het ingewikkelder te maken hebben de Hindoe’s in Suriname
dan het jaar 1922. 145jaar verschil met hun geloofsgenoten uit India.
Moslims vieren nieuwjaar op Muharram op 27 november begint 1433.
Joden vieren nieuwjaar op Rosj Hasjana dat is op 29 september en het
jaar 5772 begint dan.Chinezen vieren nieuwjaar met de tweede nieuwe
maan, na de winterzonnewende in februari zij tellen al 4709. Boeddhisten vieren nieuwjaar met de eerste volle maan in april en bij hun wordt
het 2067. Noteer het in de agenda als je verlegen zit om ‘n feestje.
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UITDAGINGEN
Mijn naam is John Megens, geboren in 1956 in het
ziekenhuis te Helmond. Mijn ouderlijk huis was een
boerderij in de Peel. Ik was de 10e van de 11 kinderen die mijn ouders ter wereld brachten. Mijn vader was een ondernemende man. Toen ik 1 was, verhuisden mijn ouders naar Someren Eind en ging mij
vader over op de tuinbouw. Op mijn 6e zijn wij verhuisd naar Someren Heide en werd hij kippenfokker en op mijn 10e naar
Brouwhuis en ging hij de veehandel in. Mijn moeder voedde de kinderen op en hielp vanzelfsprekend mee in het bedrijf. Het ondernemende van mijn ouders heb ik blijkbaar mee gekregen, maar daarover later
meer. Na mijn middelbare school ben ik vliegtuigbouwkunde gaan studeren maar heb die studie niet afgemaakt. Op de pedagogische academie
maakte ik voor de eerste keer kennis met de niet exacte onderdelen van
het leren en voor mij ging er een wereld open. Direct daarna ben ik dan
ook psychologie gaan studeren en heb in 1982 mijn bul behaald
(onderwijs- en sociale psychologie) en in 1983 nog een keer
(psychologie van arbeid en organisatie). In die periode heb ik ook mijn
vrouw Marij leren kennen - die ook in
Brouwhuis woonde - en in 1984 zijn wij
getrouwd en verhuisd naar Lieshout. In
1986 werd onze eerste zoon geboren
(Brord) en in 1987 onze tweede (Luc).
Na 4 jaren Lieshout zijn wij terug verhuisd naar Brouwhuis en daar wonen wij
nu nog: midden in het centrum (het huis
met de grijs witte luiken, naast de kerk en schuin tegenover de kroeg –
hoe mooi kun je wonen!!!). De oudste is inmiddels ook psycholoog en
woont samen met zijn vriendin en de jongste studeert nog in International Tourism Management en is dus parttime thuis. Mijn vrouw werkt al
jaren met veel plezier bij stichting ORO. Mijn werkzame leven kent –
net als mijn vader – veel afwisselingen. Tijdens mijn studie was ik als
schoolbegeleider werkzaam bij een schoolbegeleidingsdienst. Daarna
volgden 4 jaren PTH: de technische leraren opleiding waar docenten
werden opgeleid van wat toen nog LTS en MTS heette.
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Vervolgens 4 jaren Philips als HR adviseur met name voor bedrijfskunde en management trainingen, gevolgd door 4 jaren als hoofd organisatie bij Vendex Food Group (moederbedrijf
van o.a. Edah). In 1995 ging ik het ondernemerspad op en werd partner in een klein
commercieel HR adviesbureau tot 2002.
Tussen 2002 en 2010 heb ik nog functies
vervult als projectmanager bij Laurus, directeur P&O bij een sociale werkvoorziening
en regiodirecteur bij twee grote HR adviesbureaus, verantwoordelijk voor zuid, oost en noord Nederland.
In mei 2010 heb ik ontslag genomen als regiodirecteur bij Right Management en ben met een compagnon een nieuw HR adviesbureau begonnen onder de naam Greenshoot HR (www.gs-hr.nl), als motto blijvend beter en met een duidelijke positie: instrumenten en diensten. Instrumenten zijn vragenlijsten en (psychologische) testen om organisaties te ondersteunen in de aanname en begeleiding van hun medewerkers. De diensten zijn werving/selectie van medewerkers, ascessments,
training en opleiding en de harde kant van het HR vak: functiewaardering, beoordelen en beloningssystemen.
Wat muziek betreft: al vanaf mijn 12e ben ik daar mee bezig. Eerst bij
een drumband en later nog geprobeerd om andere instrumenten te bespelen. Mijn vrouw zong in een band en die muzikale bezigheden hebben we blijkbaar overgebracht op onze kinderen (spelen beiden in twee
bands, als gitaristen, zanger en componist). Mijn muzikale activiteiten
hebben door de vele werkwisselingen langere tijd op een lager pitje gestaan tot 2 ½ jaar geleden mijn toetreding tot Lambardi als bariton. In
aanvang nog weifelend (is dit het?), maar nu met veel plezier.
John Megens
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VAKANTIE IN ZUID FRANKRIJK
Als je voornemens bent om in september nog 2 weekjes in Nederland
met de caravan op vakantie te gaan naar Ruurlo in de Gelderse achterhoek, kan het zomaar zijn dat je in verband met het weer op het allerlaatste moment beslist om toch maar naar Zuid Frankrijk te rijden. Je
hebt tenslotte je huis achter de auto hangen. Zo is het ons dus vergaan
en de beslissing om dat te doen is, maar dat blijkt natuurlijk achteraf
pas, een hele goede geweest. We hebben 2 weken lang op een dag na
fantastisch weer gehad met temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
Precies wat we graag wilden, het kon niet
beter.” We verbleven daar op camping Le
Ventoux in Mazan midden tussen de wijngaarden en met een prachtig uitzicht op de
Mont Ventoux. Dat wisten we trouwens wel
want het was inmiddels de derde keer dat
we daar waren. Prettige bijkomstigheid was dat op zaterdag 17 september de grote beklimming van de Mont Ventoux op de agenda stond van
72 dappere strijders uit Helmond en omstreken die ten behoeve van de
Aktie Helmond voor Helmond de berg der bergen zouden gaan beklimmen. Het doel was een groot bedrag bij elkaar te fietsen ten bate van de
oncologische afdeling van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Ook
onze voorzitter Wim bevond zich onder deze 72 deelnemers .Els en ik
gingen dus in alle vroegte naar het plaatsje Sault waar ook Henk en Mia
van Dijk aanwezig waren om getuigen te zijn van de start van het evenement. Na aankomst van de renners heerste er een nerveuze maar positieve stemming en na de nodige toespraken en fotosessies werd er in 4
groepen gestart met een tussenpose van zo’n 15 minuten. Onze Wim
startte vol goede moed in de allereerste groep om te beginnen aan de
eerste 20km die langzaamaan steeds steiler werden om daarna vanaf
plateau du Reynard nog te vervolgen met de 6 km klim die deze berg
zo berucht en gevreesd maken naar een hoogte van 1909 mtr. Toen wij
achter de renners aan wilden werden we al na een paar kilometer aangehouden door de mensen van de technische ondersteuning die vroegen of
we met een van de renners naar de fietsenmaker in Sault terug wilden
rijden. Zijn ketting was gebroken en ze hadden niet het juiste gereedschap bij zich om het repareren. .
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Natuurlijk deden we dat, maar dat nam wel zoveel tijd in beslag dat
Wim toen wij hem de eerste keer tegenkwamen al aan de beruchte klim
was begonnen. Denk hierbij overigens niet dat de eerste 20 km niets
voorstellen want dat is beslist niet waar. Toen we bij hem aankwamen
gaf hij direct aan behoorlijk stuk te zitten, het werd dus tijd om actief te
gaan supporteren en hem de nodige moed in te spreken. Zo’n kilometer
voor de top heb ik hem nog een zetje gegeven wat geloof ik op dat moment zeer welkom was. Als je dan bij de top in de buurt komt en er
steeds meer publiek langs de kant staat geeft dat de nodige moraal en
nog relatief snel verscheen Wim boven aan de eindstreep in een prachtige tijd van 1 uur en 57 minuten, voorwaar een prestatie zeker als je in
acht neemt dat hij 5 maanden eerder nog nooit op een racefiets had gezeten. De euforie op de berg nam steeds grotere vormen aan naargelang
er steeds meer renners boven kwamen die daarmee het door hun gestelde doel bereikt hadden. Vermeldenswaardig is verder nog dat Hennie
Kuiper die ook meegereden had ( en hoe soepel ) op een gegeven moment aan de organisatie vroeg of er nog mensen onderweg waren die
het erg moeilijk hadden, toen dit werd bevestigd verdween hij weer
naar beneden om een flinke tijd met 6 mensen boven te komen waardoor er 70 van 72 renners de tocht ook echt volbracht hadden. Een fantastische prestatie van allen. En ook wij hebben aan deze dag veel plezier beleefd. Na afscheid te hebben genomen zijn we teruggereden naar
onze camping waar we nog een week lang hebben kunnen genieten van
het heerlijke weer en de uitstekende wijnen uit de streek. Het is ons
weer zo goed bevallen dat we maar gelijk weer voor 3 weken hebben
besproken in juni 2012.
Els en Chris Hendriks
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CLUB VAN 50
Dhr. J. Aben
Dhr. F. Bijsterveld
Dhr. P. van Bokhoven
Dhr. J. van Bokhoven
Dhr./Mevr. de Bont
Dhr. W. Ceelen
Dhr. Th. Christiaens
Mevr. J. Claassen
Dhr. H. Cornelissen
Dhr. J. Dijstelbloem
Dhr. W. van Dijk
Dhr. J. van Ettro
Mevr. K. van Gastel-Bruinsma
Mevr. F. Gerris-Klarenbeek
Dhr/Mevr. van Gorp
Mevr. A. Ham
Dhr. R. Harel
Dhr. Th. van Harsel
Mevr. E. Hendriks
Mevr. Hoebergen de Vocht
Mevr. T. van Hout
Dhr. Chr. Kepser
Chin. Rest. Kota Radja
Dhr. P. van Kraaij
Dhr. P. van Krieken
Mevr. A. Meulendijks-Hendrix
Dhr. F. Pasnagel
Partyservice Rooijakkers
Mevr. M. Prins-Verlijsdonk
Mevr. T. van Santen
Dhr/Mevr. M. Seelen
Dhr. J.J.C.M. van Stiphout

Dhr H. Stoop
Dhr /Mevr P. en G. Teluy
Dhr. R. van Thiel
Dhr/Mevr. Verhallen
Dhr/Mevr. Verhorevoort
Mevr. R. Verlijsdonk-Bosch
Mevr. Vervoort
Mevr. G. Wouters
Dhr. H. Wouters
Van der Zanden Comp. B.V.

Hier had uw naam
kunnen staan !
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STEMMETJES
Opera Top 100 Aller Tijden op 7 Bellini Norma - Casta Diva op 3 Verdi La Traviata - Libiamo, 6 Verdi Nabucco - Va pensiero. Al deze
nummers zijn opgenomen in het programma
van het jubileumconcert 2012.
Frans Gruber Deze Oostenrijks componist. werd vooral
bekend als de componist van het kerstlied Stille Nacht,
Heilige Nacht, de tekst is van dichter Joseph Mohr. Het
lied werd in alle haast geschreven op 24 dec. 1818. Het
orgel was defect en de kerstdienst van de volgende dag
moest toch enige muzikale fleur hebben. De originele
bezetting is voor twee solostemmen, koor en gitaar. Hij
componeerde eveneens de mis die we op oude jaaravond
uitvoeren in de Jozef kerk.
Toondoofheid; 4% van de bevolking heeft er last van en kan niet horen
of een toon vals is. Ook grote historische persoonlijkheden waren toondoof, zoals president Theodore Roosevelt en revolutieleider Che Guevara, zonder dat ze daar in
hun dagelijks leven beperkingen van ondervonden. Aan deze beperking lijdt geen enkel koorlid
van Lambardi.
Vrouwenstemmen zijn de laatste vijftig jaar een flink stuk gedaald en
minder melodieus. Mannenstemmen zijn hoger, lichter en melodieuzer
geworden. Een zanger met een volle lage bas wordt dan ook maar zelden meer gehoord. uit: Je hoort het aan je stem E. Ebbink
Gemeentemuseum okt‘11– mrt ‘12 (Boscotondohal) De
Gouden Boekjes zijn in de Stad! Een vrolijke familievoorstelling. Wie ken ze niet? Het Koekemannetje, Pietepaf het Circushondje of de Hongerige leeuw? Allemaal
belangrijke figuren uit de Gouden Boekjes, de succesvolle kinderboekenreeks met het gouden bandje.
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ZANGERSDAG IN GEMERT
Op de laatste zaterdag van oktober maakte Lambardi een uitstapje naar
De Eendracht in Gemert om daar op uitnodiging van het Koninklijk
Nederlands Zangersverbond samen met een 11-tal andere mannenkoren
het 50-jarig jubileum van Van Wôr ik ben mee te vieren. Hoewel Lambardi pas om 17.00 uur aanwezig hoefde te zijn, was uw verslaggever
toch al om een uur of één in Gemert om wat meer van de sfeer en de
kwaliteit van de andere koren te proeven. Jammer dat de kwaliteit van
de akoestiek in de zaal nogal te wensen overliet en bovendien spijtig dat
de koren niet van te voren in de zaal konden repeteren om aan deze
akoestiek te wennen. En uiteindelijk had ieder optredend koor daar last
van! Het is niet aan mij om over de kwaliteit van de mannenkoren te
oordelen: daar was een jury van het KNZV voor aanwezig. Wel was het
een feit, dat iedere Lambardist na afloop van het optreden een goed gevoel had over de manier waarop gezongen was. Natuurlijk waren we
allemaal nieuwsgierig naar wat Ton over het optreden te melden had en
men zat op de repetitie-avond op maandag met gespitste oren. Toen Ton
dan ook zei: “ Heren, Proficiat !!!… jullie hebben zeer“beheerst” gezongen, was de spanning direct weg en werd er nog wat nagepraat over
wat er goed was en wat er beter kon. Het is nu afwachten wat de jury
van ons optreden vond, dat kwam een week later! De indruk die uit dit
rapport kon worden opgemaakt was, dat wij het als Lambardi helemaal
niet zo slecht gedaan hadden en dat, zoals Ton het samenvatte:“ ons
koor zich toch wel bij de bovenlaag van de Nederlandse mannenkorenwereld kon scharen”.
Jan Z.

Voor de vele overweldigende en hartverwarmende
blijken van belangstelling en medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van

Joke Somers – Geeven
willen wij iedereen hartelijk bedanken.
Bert, Anette, Patrick, Puck en Jip
Helmond, november 2011

Pagina 20

NAJAARSCONCERT IN ‘T SPEELHUIS
We hadden er allemaal naar uitgekeken, dit concert waar we weer onze
vrienden uit Nijmegen konden ontmoeten. Het programma was zo ingedeeld dat het Nijmeegs Mannenkoor de aftrap zou geven, m.a.w. het
gedeelte voor de pauze zou invullen, gevolgd door een optreden van de
jonge – pas 17 jaar jong – pianist Stefan Nguyen uit Helmond.
Nijmegen bracht een zevental nummers
waarvan de meeste ook aan Lambardi bekend zijn en werd er goedkeurend geknikt
door de luisterende Lambardisten. Ook het
overige publiek genoot van de zang en
Lambardi keek vooral uit naar de NijmeegStefan Nguyen se uitvoering van “Awakening”. Mooi geAanstormend
bracht, maar toch …. anders. Met name de
talent
Speelhuis 13/11 toegift “you never sing … huh sorry ….
walk alone” werd geestdriftig ontvangen.
Vervolgens kwam een ernstig uitziende jongeman Stefan het podium op
en stelde de klep van de vleugel in op de openingshoogte zoals hij die
wilde. Een Chopin-liefhebber als hij is, liet hij een nocture en een etude
horen waarbij je een speld in de zaal kon horen vallen. Prachtig spel van
deze nog zo jonge artiest, dat met luid applaus werd begroet. Na de pauze liet hij nog meer van Chopin horen en sloot ditmaal Lambardi bij
hem aan. Ook onze mannen waren in grote getale op komen draven en
zij zetten met concentratie de toon. Het “Brabant” van Guus Meeuwis,
bewerkt voor mannenkoor werd voor het eerst opgevoerd, maar behoeft
nog wat meer afwerking. Al met al was het een geweldige avond en zoals het gezegde luidt : “het bleef nog lang onrustig in ….. “. Verslag: JZ
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Nijmeegs Mannenkoor & Lambardi, dezelfde rode strik

Uitvaart Frits Spierings

De mooiste dingen in het leven kun je niet
aanraken. Je moet ze voelen met je hart.

Adverteren?

Adverteren in ons clubblad?
Vraag naar de voorwaarden

1883

SCHUTTERIJ DER COLVENIERS
Wanneer de schutterij der Colveniers- of Onze
Lieve Vrouw gilde is opgericht is niet met
zekerheid te zeggen. Vermoedelijk was dat in
1186* als de oude documenten juist zijn geïnterpreteerd. Het gilde kan zich dus met recht
het oudste Helmondse Gilde noemen.
De activiteiten van het gilden vinden voornamelijk plaats gedurende de wintermaanden
november december en januari. Jaarlijks
wordt deelgenomen aan de kringgilde dag van kring Peelland. Om de
twee jaar vindt het koningsschieten plaats. Verder zijn er kwartaal bijeenkomsten op wisselende locaties. Broeders van het Colveniers- of Onze Lieve Vrouwgilde kunnen worden meerderjarige mannelijke RK ingezetenen van Helmond. Op grond van de statuten mogen maximaal 33
broeders beneden de 75 jaar lid zijn. Momenteel zijn er 38 dekenen en
broeders. Het officiële gilde tenue bestaat uit; jacquet met zwart vest,
blauwwit gestreepte stropdas, grijze handschoenen, zwarte hoge hoed,
zilveren ster met blauwwit lint, rozet en een blauwe sjerp. Het zilver
wordt gedragen bij een officieel optreden naar buiten of bij bepaalde gelegenheden in eigen kring. Dit jaar bestaat het Colveniers-of Onze Lieve
Vrouw gilde 825jaar. Een van de feestelijke hoogtepunten van dit jubileum zal zijn de traditionele mis, waarbij Lambardi een bijdrage mag leveren met het opluisteren van de dienst. Dit zal zijn op 11 december om
11.00 in de Lambertus kerk.
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*zeven jaar eerder in 1179 wordt Helmond voor het
eerst genoemd in een bulle van Paus AlexanderIII
Hierin schonk een zekere Stefanus van Helmond
een 'Hof van Helmond' aan de abdij van Floreffe.
Vermoedelijk is hij omstreeks deze tijd vanuit dit hof
naar ’t Oude Huys in De Haghe verhuisd. De naam
Helmond bleef evenwel met dit kasteel verbonden.

LOFTROMPET VOOR FEESTCOMMISSIE
Onderstaande lofzang is bedoeld voor de leden van de feestcommissie en daarna voor diegenen die verder genoemd worden.
Jullie team is perfect, de locatie en de muziek van Rikske, de bediening: het was allemaal geweldig! De heerlijke hapjes: echt het was daar
super en ook nog in een hele mooie zaal, voor mij was het toppie!
En dan de optredens van de Lambardina's en van de Lambardi-mannen
- prachtig - ik heb ondanks dat ik mijn Jan erg miste, genoten.
En Dina, Lambertje’s zus heeft zichzelf overtroffen, heel leuk - toch
één grote familie, de Lambardisten.
Marianne van Bussel
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VERJAARDAGEN PROFICIAT!!!!
Cyril Holten
02 november
Frans van de Leur
07 november
Cor van de Eeden
16 november
Wim van Hoof
20 november
Theo Verhallen
22 november
Piet Cornelissen
27 november
Frans Martens
04 december
Jan van Bokhoven
05 december
Piet van Berlo (camillo) 15 december
Theo van Harsel
18 december
Toon van Neerven
20 december
Anton Weterings
30 december
Tiny van de Zanden
01 januari
Huub van de Rijt
06 januari
Christiaan v d Meulengraaf 12 jan.
Willy Verhorevoort
20 januari
Peter v.d. Broek
25 januari
Albert de Bont
30 januari

IN DE SCHIJNWERPERS
Dressman, costumière, foerier, hoe je het ook noemt
de naam die binnen onze vereniging wordt gebruikt is
Albert de Bont. Het enige bonte is het strikje en pochetje, de rest zijn de onbonte tinten wit en zwart. Aspirant leden worden nadat ballotage heeft plaats gevonden voorzien van het uniform. Wanneer de bierbuik opzwelt of het overhemd van kleur verschiet Albert is de man die te hulp schiet. Bij concerten dient het koor strak in ’t
pak aan te treden. Verkeerde sokken, ongepoetste schoenen of knoopje
los men riskeert een reprimande. Koor discipline komt ook tot uiting in
de kleding. Het moet immers een lust zijn voor oor en oog.
Al(b)ert ...blijft alert het scheelt slecht de B.
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COMMISSIE’S/TAAKVERDELING
Kas- controlecommissie
Frans Jongen
Jacques Haagmans
Henk Arts
Feestcommissie
Thieu van Aken
Piet Cornelissen
Theo van Harsel
Wim van Hoof
Henk Vlemmings
Spaarkascommissie
Tiny van Lieshout
Cees Toemen
De Stem
Anton Weterings
Jan Zuidervaart
Programma commissie
Toine Hendrickx
Piet Janssen
Ton Slegers
Harrie Swinkels
Tiny van de Zanden
Kleding
Albert de Bont
Fotograaf
Jan Dijstelbloem
Digitalisering muziek
Toon vd Meulengraaf
Webmaster
Peter van Bokhoven

Werkgroep Camillo
Frits van Bussel
Toon vd Meulengraaf
Julius Schildhuis
Theo van Harsel
Ine Noijen
Cees Toemen
Tribune-commissie
Jack Bijsterveld
Theo van Ettro
Toon Gruyters
Ted Hooglugt
Willy Verhorevoort
Jubileumcommissie
Hans van Dam
Chris Hendriks
Piet Jansen
Wim van den Reek
Theo Verhallen

Geluidstechniek
Lambert v d Reek
Bibliothecaris
Ad van Gool
Rafi Harel
Jack Bijsterveld

Vraag niet wat Lambardi voor jou kan
doen maar wat kan
jij voor Lambardi
doen?
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DON CAMILLO EN PEPONE
Gelezen in Traverse van 12 oktober ’Helmonds Mannenkoor zoekt
erfgenamen.” Mannenkoor Lambardi is die erfgenaam. Immers Lambardi is opgericht in 1952 vanuit dat Helmonds Mannenkoor. Als nu de
boedel en erfenis van het Helmonds Mannenkoor in onze vereniging
komt, kan tot oprichting van een tweede gelegenheidskoor worden overgegaan; ‘n overdag koor. Dit nieuwe koor geven we dan de naam Pepone. In het genoemde bericht werd ‘n doel van het Helmonds Mannenkoor genoemd; arbeiders vertrouwd maken met cultuur. Een Camillo
hebben we al. Deze naam moet wel de aanvulling krijgen van Don met
verwijzing naar de filmheld uit de jaren ‘50 toen het schisma binnen het
Helmonds Mannenkoor ontstond. Ons huidig
gelegenheidskoor Camillo zingt in kerken. Kan
Pepone bij andere gelegenheden langs of zingen
bij manifestaties van vakbonden of bij de nieuwe
Occupy beweging. Mooi toch de wedergeboorte
van de filmhelden Don Camillo & Pepone tijdens ons jubileum jaar 2012, 60 jaar na dato.

KEGELEN
Op zaterdag 26/11 stonden 27 Lambardisten gereed in de Kegelaar bij
de City Sporthal. Eerst koffie met cake daarna werd door de eigenaresse
van de Kegelaar verteld hoe het spel en de puntentelling gaan. De ploegen werden geformeerd en het startsein klonk. Kegelen is met die zware
ballen en smallere baan in vergelijking met bowlen niet eenvoudiger.
Het is moeilijk om op de baan te blijven. Ik zag veel handicaps, maar ja
gezien de leeftijd van sommigen. De oudsten onder ons lieten zich niet
uit het veld slaat en stonden hun mannetje. Ik dacht nog er wordt gezongen en lol getrapt, maar nee het was een serieuze aangelegenheid je kon
de spanning voelen. Na ruim twee uur was het einde oefening. Volgens
mijn berekening zijn er ongeveer 1.350 ballen gegooid gemiddeld 80
per man, een hoge productiviteit kun je zeggen. Rond half vijf ging iedereen weer naar huis om zich voor te bereiden op de avond. ’s Avonds
de uitslag bekend gemaakt door Wim van Hoof. Het
was Jan Jacobs die de hoogste aantal 241 punten haalde
in
15
ronden.
Proficiat
Jan.
Piet Cornelissen
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CONQUEST OF PARADISE
Verovering van het paradijs. De soundtrack van de film 1492 Columbus,
doet paradijselijk aan en de geschiedenis erin wordt erg geromantiseerd.
Dat is ook te horen in de compositie van Vangalis. Zo nu en dan wordt
dit werk op de lessenaar gelegd wanneer het kan worden uitgevoerd met
orkest of harmonie. Het paradijs is in dit lied vertoond. Je hoort in de
muziek de ruisende palmen, het hummen van de kolibrie en de zachte
twee tonige roep van de quatzel. Paradijs en veroveren dat is een contradictio in
terminus. Een paradijs verdien
je of je geraakt er toevalligerwijs. Het paradijselijke werd
door het optreden van de ontdekkingsreizigers in MiddenAmerika sterk verstoord. Binnen een tiental jaren stierf de
halve bevolking uit door meegebrachte ziekten en ook de flora en fauna
bleven niet ongemoeid. Columbus ging er na zijn vierde tocht op 12
oktober 1502 aan land en dacht geland te zijn op een rijke kust.(sp Costa
Rica). Hij had gelijk maar bedoelde wat anders. Er was weinig zilver en
goud waar hij op hoopte. Daarvoor moest hij zuidelijker zijn bij de Inca’s in Bolivia/Colombia. De oorspronkelijke bevolkingsgroep de
Chibcha verwanten van die Inca’s, bevolkten het gebied en hadden respect voor de natuur. Dat zie je ook nu nog terug in hun zorg voor die
natuur. Costa Rica telt vele natuurparken. Overigens
is het creëren van nationale natuurparken ‘n vinding
van Costa-Rica begin 20e eeuw. Men heeft het verstoorde paradijs gedeeltelijk hersteld. Op Punta Leona waar Columbus aan land kwam en waar scènes
van de genoemde film zijn opgenomen, maakte ik
onlangs een wandeling. Ik had daarbij het deuntje
Conquest of Paradise in mijn hoofd, de muziek paste
niet bij de omgeving, toch ‘n vreemde ervaring. Ongelooflijk en dan hebben ze er ook nog ‘n standbeeld
van die Columbus (sp Colón) en het geld -colonnesis naar hem genoemd.
Anton Weterings

CAECILIAFEEST

26 NOVEMBER

Op 26 november werd dit jaar het Caeciliafeest gehouden in ‘t Brandpunt
Brandevoort. Voor de feestcommissie was het een uitdaging. Het was voor de
meeste de eerste keer zo’n evenement voor Lambardi en Camillo te organiseren. Zij hadden hun best gedaan om de zaal een sfeervolle aankleding te geven.
Om half acht ging de zaal open en al gauw kwamen de
eerste gasten. Iedereen kon zich zelf voorzien van koffie
en vlaai, welke bij de ingang gereed stond. Even over acht
was iedereen aanwezig en de voorzitter opende de feestavond. Meteen werd onze Berry Wijnen in het zonnetje
gezet. 25 Jarig jubilaris als Lambardi lid. Met een grol
over zijn mooi jasje, wat hij volgens zijn zeggen maandag
weer bij de Kringloopwinkel moest inleveren, kwam de
stemming er snel in. Piet nam de microfoon over en liet
iedereen weten dat de feestcommissie dit jaar enkele nieuwe leden telde en dat Frans Jongen als spreekstalmeester
Lambardi had verlaten. De commissie moest op zoek naar
iemand anders. Wim van Hoof werd voorgesteld als de
nieuwe spreker voor zulke avonden. Wim had wat mededelingen van huishoudelijke aard en stelde het One-Man-0rkest ‘’Rikske” voor. Al meteen opende
Piet Jansen en zijn Jenny de dansavond en al snel was de dansvloer bezet voor
de eerste dansjes. Na deze eerste ronde kondigde Wim de eerste kandidaat aan
voor een optreden: het was Koos Branten samen met Loek van Poppel. Koos
zei dat hij vanwege zijn werk Lambardi voorlopig vaarwel
moest zeggen en begon zijn vrienden van Lambardi stuk
voor stuk te bedanken voor de fijne tijd bij ons koor. Knap
dat hij zoveel met naam en toenaam kon opnoemen. Het
lukte hem niet helemaal, hij kwam een heel eind. Doe het
maar eens voor een volle zaal. Met begeleiding van Loek
zong hij een fantastisch lied. Bedankt Koos voor deze bijzondere bijdragen. We zouden je graag in ons midden willen houden, maar wie weet over een tijdje. Rikske was
weer aan de beurt. Hij toonde zich ‘n allround entertainer
en kreeg velen op de dansvloer. Het tweede optreden van
de avond werd verzorgd door Jan Manders die zich voordeed als Sientje. Ondanks zijn Limburgs accent was het
goed te volgen zeker herkenbaar het gezegde “ons moeder zai” gevolgd door
zijn schaterende uithalen. Iedereen zat op het puntje van zijn stoel of gingen
staan om niets te missen. Geweldig Jan.
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Weer kwam er een danssessie met daarna een optreden
kwam van Chris van Heeswijk. Hij kwam met een hoeveelheid attributen binnen. De samenhang was in eerste instantie onduidelijk. Een kampvuur werd aangelegd, zijn kijker
kwam voor de dag. Toen hij zijn eerste woorden zong van
het lied Wolgastrand werd het duidelijk. Zo duidelijk dat de
zaal spoedig het refrein zong; “Hast du dort oben vergessen
auf mich`. Snel werd zijn kleding verwisseld en hij nam zijn
gitaar, begon met een ruige stem te zingen over The Wild
Rover. Ook hier konden de Lambardisten meezingen, dat
klonk lekker in de feestzaal. Chris bedankt voor je act. Na
de volgende dansronde was Loek van Poppel aan de beurt
en bracht een eigen geschreven nummer ”ik wil nie, ik blief
veul liever thuis”. Het waren prachtige woorden in een mooie melodie gebracht.
Het lied gaf een warme sfeer met ´n zacht zingend koor op de achtergrond. Geweldig Loek bedankt voor het mooie lied. Na opnieuw een
dansronde, wie kwam daar de zaal binnen? Dientje van d’n
Oliemeule. Zoals we gewend zijn weer prachtig in kostuum.
Ze had iets weg van Saartje van Swiebertje. Dientje wist
weer van alles uit de buurt over d’n dokter enzo, het was een
aaneenschakeling van moppen. Dientje wist de zaal weer
helemaal mee te nemen in haar verhaal en aan het lachen te
maken. Formidabel Dientje/Berry. Ook nu was het weerdansen op Rikske muziek, de ene rock-and-roll na de andere.
Jan Manders was niet van de vloer te krijgen. Geen dame
kon het met zijn dansen volhouden, daarom begon hij met
een stoel te twisten. Het volgende optreden was van onze
Lamberdina’s. Zij vertolkten de Sisters Act alsof ze zelf in de film van Whoopi
Goldberg gespeeld hadden. Vooral het nummer O Happy Day´s werd tot in de
perfectie gebracht met zang en dans. Een subliem optreden waarbij de zaal erg
enthousiast meedeed. Geweldig dames wat een talent. Nauwelijks waren de sisters uit de zaal af prins carnaval van Brandevoort deed zijn intrede samen met zij
dansmariekes. Rikske speelde hier meteen op in en er werd
gehost bij het leven. Toen de prins weg was hebben we nog
even kunnen dansen en helaas was het einde van de avond
er weer. Wim bedankte iedereen voor z’n bijdrage op deze
geslaagde avond. Piet bedankte iedereen maar vooral ook
Wim van Hoof, die deze avond voor de eerste keer op een
voortreffelijke manier heeft gepresenteerd. Als feestcommissie waren we zeer vereerd met de vele complimenten
die we kregen voor deze fijne gezellige avond.
Piet Cornelissen
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BONTE MIDDAG/AVOND
De kegelbaan van De Kegelaar aan de Watermolenwal is een eerste aanzet voor het jaarlijks terugkomend feest. Een dertigtal mannen van zowel Lambardi als van Camillo streden met elkaar langs de baan van de
kegels. De aanmoedigingen en andere spreuken zijn niet van de lucht.
Als het op punten en wedijver gaat, zou je niet zeggen, dat het koor vergrijsd, wat een inzet, net weer jongens. De uitslag ‘s avonds in ‘t Brandpunt Brandevoort. Dit jaar had Jan Jacobs de meeste kegels laten kukelen. In de voor koorleden nieuwe feestaccommodatie waren alle ingrediënten voor een geslaagde feestavond aanwezig. De feestcommissie liet
met een gevuld programma niets aan het toeval
over. Wim van Hoof was het die de onderdelen
aaneen praatte, als ‘n rasechte spreekstalmeester. 25 Jaar koorlidmaatschap van Berry Wijnen
(blz 30) was aanleiding voor de voorzitter om
hem te huldigen. Naast de dansmuziek uit de
seventies van het eenmansorkest Rikske waren
er diverse typetjes die een performance gaven.
Zo was er Sientje.* Zij gaf uitleg over haar
spraakgebrek en viel steeds in herhaling;
“oehh... dat mocht ik niet van ons moeder. De
Eenzame Man* trad aan en vertolkte twee liederen uit het bestaande
repertoire; Het Wolgalied en The Wild Rover.
Daarna zong Koos Branten met een brok in de
keel een afscheidslied, begeleid door Loek van
Poppel. Lambertje’s zus Dina*, mijmerde over
vruuger. Een lustrum geleden waren ze er ook De
Zuster Congregatie van Maria’s* met We Will Follow Him en Oh Happy Days. Tot slot de gebruikelijke loterij waar velen na uitzagen maar toch weer
te vroeg kwam als sluitstuk van een bijzonder geslaagde avond. Laat de foto’s, gemaakt door onze
clubfotograaf, maar spreken..
awe
* resp.Jan Manders, Chris van Heeswijk, Berry Wijnen en de Lamberdina’s
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Berry Wijnen; 25 jaar Lambardi-lid
Trouw en toegewijd, klein van stuk, groot wat betreft loyaliteit. Vanuit Heemkundekring Helmond
bewaker van het cultureel erfgoed door zijn regelmatige optreden in de hoedanigheid als Lambertje
of diens zus Dina bij feestjes en partijen van de
vereniging.

KLOKKEN & UURWERKEN
TOINE DAELMANS
-Erkend restaurateur op gebied van luidklokken torenuurwerken en carillons.
-InNederland 600 grotere en kleinere
installaties verzorgd.
-Tevens opdrachten uitgevoerd in Noord–
Zuid-Amerika, Europa en Afrikaanse landen.
-Jarenlange ervaring opgedaan bij wereld
bekende oudste klokkengieterij in Nederland.
Toine Daelmans
Wevestraat 30
5708 AG Helmond (Stiphout)
tel: (0031) (0)492 545577 infoo@daelmans.com w.daelmans.com

CONTACTMANNEN
1e Tenoren
2e Tenoren
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Camillo

Afwezigheid melden bij
Cees v.d. Jagt
0492-548052
Wim Schoemaker
0492-552761
Thieu van Aken
040- 2435720/0643000499
Lambert v.d. Reek
0492-546243
Jo Sneijders
0492-543850

Voor boekingen gelegenheidskoor Camillo
fritsvanbussel@chello.nl
0492-547426

Secretariaat

Peter van Bokhoven
0492-511064
petervanbokhoven@hotmail.com

Penningmeester

Chris Hendriks
0492-512042/0644513551
Banknummer 47.45.40.715
Ing nummer 10.85.685
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Ton Slegers

040-2853381
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Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-voorzitter
Bibliothecaris
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Wim van den Reek
Peter van Bokhoven
Chris Hendriks
Piet Janssen
Ad van Gool
Martin van Rooij
Cees Toemen

www.mannenkoor-lambardi.nl
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Opmerkelijke Opmerkingen
Muziek is de zilveren trap met het hemelsblauw van
violen en ’t vlammend rood van trompetten, die rustend op de uiterste rand der aarde, ons de gelegenheid
biedt op te stijgen tot de sterren.
Nino Salvaneschi (1886-1968)

Winters Brandevoort

Advertentie

Vane druk
drukwerk

foto: Jan Dijstelbloem

