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DE VOORZITTER 
Beste Lambardisten 
 
Inmiddels zijn wij alweer aanbeland in de maand mei. 
Het jaar 2009 gaat met rasse schreden verder. Terwijl 
de economische crisis zijn sporen nalaat en ieder zich 
afvraagt wanneer het dieptepunt is bereikt of al weer 
gepasseerd doet de lente zijn intrede (na de winter een 
aantal weken vertraagd) en zien wij de bloesems weer 

aan de bomen. De mensen worden vrolijker als de zon zich weer laat zien. Ter-
rassen zitten snel vol (hoezo crisis ?) en de mensen trekken er weer op uit. 
Voor Lambardi was de start van het jaar enerverend. De koorschool ging van 
start met een groot aantal belangstellenden. Wij kunnen stellen dat deze koor-
school een groot succes is geweest. Met veel verve en enthousiasme heeft Ton, 
onze dirigent, zich van zijn taak gekweten. De aanwezigen werden gaandeweg 
de lessen steeds enthousiaster en waar in het begin nog wat schuchter werd 
gezongen ging het volume toch snel omhoog en wisten de leerlingen al snel de 
juiste toon te zetten. Wij kunnen heel blij zijn met het grote aantal aspirant le-
den dat na de koorschool bij ons aantreedt. Met zijn allen moeten wij hen laten 
blijken dat ze erbij horen en dat wij graag met zijn allen verder willen. Dat de 
aanwas leidde tot enige aanpassingen is duidelijk. De plaatsen in het koor zijn 
herverdeeld en de ruimte is nu wel erg gevuld op maandagavond als Lambardi 
repeteert. 
In het voorjaar staat na de mis in de kapel van het ziekenhuis geen optreden 
meer gepland. Dit geeft ons de gelegenheid de nieuwe mannen te integreren in 
het koor en ons optimaal voor te bereiden op onze presentatie op 30 augustus in 
Heeze. Dan willen wij er met zijn allen staan. Omdat het tijdstip ligt voor het 
officiële begin van de repetitie (7 september) wordt er een extra repetitie inge-
last op zaterdag 29 augustus. 
Graag wil ik ieders aandacht vragen voor de traditionele fietstocht op zondag 
24 mei a.s.. De feestcommissie zal wederom zorg dragen voor een perfecte 
route en ook de inwendige mens zal zeker niet vergeten worden. Uw aller deel-
name wordt zeer op prijs gesteld. 
Laten wij met zijn allen er een prachtig voorjaar van maken. 
 
      Wim van den Reek 



 Pagina 3 

 

 



Pagina 4 

 VIERING IN ELKERLIEKZIEKENHUIS 

Het begint een voorjaarstraditie te worden. Op 1 maart ’09 mocht Lambardi 
weer een viering verzorgen in de kapel van het Elkerliekziekenhuis. Niet alleen 
in de kapel was het druk maar ook de opkomst van zangers was zo groot dat er 
stoelen bij geplaatst moesten worden om iedereen een plek te geven. 
Naast de gebruikelijke Slavische gezangen werden na de viering nog een drietal 
nummers voor de goed bezette kapel ten gehore gebracht. Het waren de eerste 
uitvoeringen van Come Again, Ies Strany Daljokat en The long day closes. 
Hans Andriessen maakte er zijn debuut als solozanger. Hij zong als bas de  solo 
in Ies Strany Daljokat. Juist in de kapel waar Hans  in zijn arbeidzame tijd me-
nig klusje  heeft verricht, als medewerker facilitair van het Elkerliekziekenhuis. 
Het zingen op deze locatie maakte wel duidelijk dat niet alle nummers, zowel 
van de Slavische mis als van de nieuwe liederen, even goed gezongen werden. 
Voorwaar een goed leermoment om te zorgen dat het op de Brabantse Dag in 
Heeze weer top is. Na afloop werd er onder het genot van een kopje koffie nog 
even nagepraat en het was goed om te zien dat er een viertal koorschool leden 
de moeite had genomen om te komen luisteren.   MvR. 
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Wekelijks komen alle mannen van Camillo, het gelegenheidskoor van Mannen-
koor Lambardi, naar de repetitie ruimte van de Goede Herderkerk om hun hele 
repertoire van kerkelijke en wereldse gezangen te repeteren, om deze goed uit 
te kunnen voeren  bij diverse gelegenheden. 
Door de gezondheidstoestand van onze dirigent Ben worden de honneurs goed 
waargenomen door onze organiste en vervangend dirigent Ine Noijen. Zij ver-

vult dit met veel inzet en enthousiasme. Het afgelopen jaar heb-
ben wij helaas afscheid moeten nemen van ons koorlid Henk van 
de Kerkhof., waarin de vorige Stem een volledig in Memoriam 
aan gewijd is. Door ziekte  en gezondheids beperkingen heeft Piet 
van Berlo besloten om zijn lidmaatschap van Camillo op te zeg-
gen. Wij danken Piet voor zijn enorme inzet  en collegialiteit en 
wensen hem zeer veel sterkte. Twee leden van Lambardi hebben 
zich aangesloten bij Camillo, Martien van 

Rooy en Frans van de Vorst. Wij hopen van harte dat zij 
Camillo nog vele jaren zullen ondersteunen. De zomerperi-
ode is aangebroken doch voor Camillo zijn nieuwe vesten 
aangeschaft waarbij de warmte van de gezangen nog spon-
taner en ingetogener gebracht zullen worden. Camillo wil 
zich graag laten zien en horen bij rouw-, trouwdiensten en 
alle mogelijke andere  gelegenheden waar prijs gesteld 
wordt op de kwaliteit en muzikaliteit van Camillo. Hebt u iets te vieren in 
vreugde en verdriet, schroom niet om contact op te nemen met Frits van Bussel. 

 CAMILLO  
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 ERE WIE ERE TOEKOMT... 
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LIEBE BRAUCHT PFLEGE….. 
In  de vorige uitgave van de Stem maakten we melding van 
een bericht dat ons bereikte via de digitale snelweg uit 
Weissenborn, Vorig jaar september waren we er te gast. Er 
was sprake van; Liebe Auf Den Ersten Blick  In het eerste 
weekend van april was een  delegatie van het koor uit 

Weissenborn in Helmond. Op een stralend vrijdagmiddag arriveerde een busje 
met 20 personen. Na ontvangst in West-End ging het richting Gaviolizaal. Daar 
maakten ze kennis met een typisch Hollands instrument; Het Draaiorgel. Daar-
na shoppen in de winkelstad vervolgens dineren in het West-End. Zaterdag 
werd men onder de deskundige leiding van onze eigen 
stadsgids Theo van Harsel  rondgeleid langs een aantal  
markante punten van de stad.  ‘s Avonds werden toeval-
lige passanten en enkele aanwezigen in D’n Aanloop  
spontaan verrast op een muzikale avond. Het busje her-
bergde ook diverse instrumenten. Wie zich de muziek-
explosie en het enthousiasme van deze mensen nog weet te herinneren tijdens 

onze reis naar Thuringen kan zich daar iets bij voor-
stellen. Het ontvangstcomité betreurt het evenwel, dat 
zo weinig leden acte de présence gaven tijdens de ver-
schillende programma onderdelen.  
Toch jammer immers: Liebe braucht Pflege…..   

        AW 
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DE AGENDA     2009 

  Zondag 24 mei  
Fietstocht start 12.00 uur West Ende 
   
  Maandag  18 en 25 mei 19.00 uur 
Extra repetitie  Slavische mis 
 
              Maandag 20 juli  
Laatste repetitie + ledenvergadering 
 
  Zaterdag 29 augustus 
Extra repetitie voorbereiding Brabantse dag  
 
  Zondag 30 augustus  
Opening van Brabantse Dag in Heeze  
   
  Maandag  7 september 
Eerste repetitie  nieuwe  seizoen 
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IJSHEILIGEN EN ‘T WEER 
De naamdagen van de  IJsheiligen vormen een periode in  mei die wordt gezien 
als de grens tussen weer met mogelijk nachtvorst en zomers weer. Het kan ge-
beuren dat half mei nog nachtvorst optreedt.. De eerste berichten over deze 
"strenge heren" dateren van het jaar 1000. De naam IJsheiligen komt van de 
naamdagen van drie heiligen die hieronder genoemd zijn. Drie is het heiliggetal 
en daarom rekent men in de meeste landen maar drie tot de IJsheiligen. In som-
mige landen wordt St. Mamertus niet meegeteld, in andere landen hoort St. 
Bonifatius er weer niet bij. Deze laatste is niet de bekende Bonifatius, die in 
754  te Dokkum werd vermoord, deze heeft zijn feestdag op 5 juni  Zijn naam-
genoot, de IJsheilige Bonifatius, was een Romeins burger die in 307 de martel-
dood stierf. Sommige landen, waaronder Duitsland Hongarije en Zwitserland, 
rekenden in het verleden ook 15 mei (ook wel aangeduid als koude Sophie) nog 
tot de IJsheiligen. Dat gebruik dateert uit de 11e eeuw , toen Sophie bescherm-
vrouwe tegen nachtvorst was. In het Alpengebied  werden indertijd op die da-
gen vuren ontstoken ter bescherming tegen de vorst. De IJsheiligen ontlenen 
hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor het gewas, dat in 
deze tijd in volle bloei staat. Een late vorstnacht kan veel schade aanrichten. 
Abrupte temperatuurveranderingen, die onder andere het gevolg zijn van het 
nog relatief koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit hele jaargetijde en kun-
nen ook in juni nog voorkomen. Wel neemt na half mei de kans op vorst sterk 
af en aan het eind van deze maand zijn temperaturen onder nul heel uitzonder-
lijk. In dat opzicht markeren de IJsheiligen de overgang naar een periode met 
een meer zomers karakter, maar in 1998 begon de zomer al eerder en ontstond 
het karakteristieke IJsheiligenweer met vorst aan de grond in de tweede helft 
van mei. In 2006 kwam in de nacht van 2 op 3 juni in Nederland nog  nacht-
vorst  voor en in 2008  zelfs in de nacht van 23 op 24 juni. De IJsheiligen hou-
den zich lang niet altijd aan hun data. Dus let op met de geraniums. 
 
St Mamertus 11 mei             St  Panacratius 12 mei                 St Servatius 13 mei  
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De tweede dirigent Frans 
Martens weer terug van 
weggeweest, hier aan het 
werk, terwijl Ton Slegers 
elders de aspirant leden 
bijschoolt.  
 
 
 
.   
 

 
Iedereen weer bij de les;  
zangpedagoge/logopedist 
Ton van Lieshout aan het 
werk met een opfris cursus 
stemvorming. De koor-
schoolleden kon daarvan 
mee profiteren.  
 
 
 

 Ton Slegers brengt hier 
de aspirant leden de fijne 
kneepjes bij; het bespelen 
van het meest oorspronke-
lijke muziekinstrument de 
stem, tijdens de laatste 
workshop van de  koor-
school.  
 

WERK IN UITVOERING 



Pagina 12 

Zoals iedereen weet is een werkgroep druk bezig met het inrichten en vernieu-
wen van de Website van Lambardi. In het kader hiervan willen we ook oude 
geluid- en beeldopnamen van Lambardi uit het verleden digitaliseren. Natuur-
lijk hebben wij al veel materiaal wat door onze voortreffelijke archivarissen en 
fotografen al verzameld is. Maar toch zijn er wellicht nog bijzondere zaken 
onder de leden en oud-leden die het bewaren waard zijn. 
Daarom hierbij een oproep aan leden en oud-leden van Lambardi om thuis in 
kasten of op zolders eens te kijken of er nog bijzondere opnames, foto’s, nega-
tieven of films zijn van uitvoeringen of bijzondere gelegenheden van ons man-
nenkoor. Graag zouden wij daarvan kopieën maken om zo 
de historie van Lambardi kompleet te maken en te houden. 
 
Hebt u materiaal voor ons neem dan contact op met: 
- Martin van Rooij voor de foto’s of negatieven. Vooral 
concert of repetitie opnamen uit de vijftiger, zestiger en 
zeventiger jaren. 
- Lambert van de Reek voor geluid- of filmopnames uit de jaren 1961, 1962, 
1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1973, 1975, 1977, 1978, 1982, 
1984, 1985, 1988, 1998. 
 
Uiteraard krijgt u de aangeboden opnames na verwerking terug. 
 
 
Bij voorbaat dank, 
De werkgroep website. 
 
 
 
 
 

GEVRAAGD; oude geluid en beeld opnamen van Lambardi 
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IES STRANY DALJOKAT Het mooie vaderland  

VAN DE REDACTIE 
Graag ontvangen wij kopij voor in ons clubblad over activiteiten van de vereni-
ging.  De redactie behoudt zich het recht voor de aangeboden kopij indien no-
dig te corrigeren en/of in te korten. Opname van de kopij betekent niet dat de 
redactie het met de strekking ervan eens is.  Voor stem 3 2009 inleveren voor  
29 juni. 

 
Aan het strand van de Wolga zijn wij tot rust gekomen en in blijdschap en vrij-
heid zijn we hier bijeen. Ons mooie vaderland gedenken wij des te meer als wij 
in de vreemde zijn. ‘t Russische volk zal nooit versagen. Met een glas wijn zin-
gen wij; voorwaarts naar een tijd vol zonnegloed.  
 
De Nederlandse tekst van het werk gezongen  in de Elkerliek kapel 1 maart j.l.  
 

Repin  Religieuze processie aan de Wolga  
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Dhr. Jos Aben   
Dhr. F. Bijsterveld 
Dhr. P. van Bokhoven 
Dhr. J. van Bokhoven 
Dhr./Mevr. A. 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. I. Fransen-Blommaert 
Mevr. K. van Gastel-Bruinsma 
Mevr. F. Gerris-Klarenbeek 
Dhr/Mevr. van Gorp 
Dhr. H. van Griensven 
Mevr. A. Ham 
Dhr. R. Harel 
Dhr. Th. van Harsel 
Mevr. E. Hendriks 
Mevr. T. van Hout 
Dhr. Chr. Kepser 
Chin. Rest. Kota Radja 
Dhr. P. van Kraaij 
Dhr/mevr. Krijnen 
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 

CLUB VAN 50  
Dhr H Stoop  
Gaby en Patrick Teluy 
Dhr. R. van Thiel  
(rest. De Warande) 
Dhr/mevr. Verhallen 
Dhr/mevr. Verhorevoort 
Mevr. Vervoort 
Dhr. H. Wouters 
Van der Zanden Comp. B.V. 

 
Hier had uw naam  
kunnen staan ! 
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SPONTINI’S LEVENSVERHAAL 

Spontini was door zijn familie voorbestemd om geestelijke te 
worden. Hij  vluchtte naar Napels en volgde daar een conserva-
toriumopleiding. In Italië had hij een  vrij  succesvolle maar 
niet al te opvallende carrière als componist. Hij besloot zich in 
Frankrijk te vestigen, waar hij met zijn opera Comiques aan-
vankelijk weinig succesvol was. Hij deed zijn best zich aan de 
Franse smaak aan te passen door een grotere expressie in zijn 
melodieën, een grotere rijkdom in zijn harmonieën naast een 
boeiendere orkestratie toe te passen. Tot volle wasdom kwam 

zijn talent in de grote opera La Vestiale, waarvan Lambardi een deel onlangs is 
gaan instuderen. De opera uit 1807 heeft een klassiek thema ,de Vestaalse 
Maagden. Gesteund door keizerin Joséphine behaalde La Vestale een enorm 
succes in Parijs en in de rest van  Europa. Dit tot ongenoegen van verschillende 
Parijse componisten.   Door zijn moeilijke, heerszuchtige karakter creëerde 
Spontini steeds meer vijanden. In 1819 verliet hij Parijs om in dienst te treden 
van koning Frederik Willem III van Pruisen. Hij leidde de opera van Berlijn, 
maar ook hier ontstonden problemen, vooral toen het succes van Der Freischütz 
van Carl Maria von Weber zijn werken overschaduwde. De koning bleef hem 
steunen, maar diens overlijden in 1840 betekende in feite het einde van Spon-
tini's loopbaan. Hij vestigde zich weer in Frankrijk, waar hij in 1838  tot lid van 
het Instituut de France was benoemd. Spontini overleefde zijn roem ruim-
schoots. Toch  heeft Hector Berlioz, die hem zeer bewonderde, veel moeite 
gedaan om zijn werken op te voeren en te promoten. De publieke smaak was  
sterk veranderd, eerst in de richting van Gioacchino Rossini, later in die van 
Meyerbeer.  Spontini's roem berustte voornamelijk op de genoemde Franse 
opera's, die hem tot een van de belangrijkste operacomponisten van zijn tijd 
maakten.. Zijn werken werden als voorlopers gezien van de grand opera’s. De 
opera Les Troyens van Berlioz is zonder Spontini niet denkbaar. Ook Richard 
Wagner werd door hem beïnvloed.          AW 
                   
Kort de inhoud van  S62 een werk uit de opera La Vestale   
Op het einde van de opera zijn de goden het paar goed gezind 
en geven hen toestemming te huwen. Het jonge paar wordt 
dan voor de tempel onthaald met deze zang;  1ste deel: blije 
harmonische klanken en lieflijke momenten zijn er tussen ons. 
Moge de weer ontwaakte goddelijke hartstocht zuiver van 
uitstraling zijn. -tussendeel: Kom naar het altaar, daar ontvang 
je mijn trouwring. Voor jou wil ik leven en sterven.  
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CONTACTMANNEN  
 
1e Tenoren   Cees v.d. Jagt       0492-548052 
Bij afwezigheid     Wim Schoemaker      0492-552761 
 
2e Tenoren   Tiny v.d. Zanden      0492-541869 
 
Baritons       Lambert v.d. Reek      0492-546243 
 
Bassen    Jo Sneijders       0492-543850 
  
Secretariaat   Peter van Bokhoven      0492-511064 
    Holterbergweide, 25 
    5709 MN HELMOND 
Penningmeester     Chris Hendriks               0492-512042 
    De Kalderman 4                    06-44513551 
    5706 SC HELMOND 
    Banknummer 47.45.40.715 
    Gironummer  10.85.685 
Dirigent       Ton Slegers                     040-2853381  

 
BESTUUR 

 
Voorzitter                W.A.J. van den Reek      
Secretaris                 P. van Bokhoven            
Penningmeester       C. Hendriks                 
Vice-voorzitter        P. Janssen                           
Bibliothecaris          A. van Gool   
Hoofdcontactman    M. van Rooij                      
Donateurs                C. Toemen     
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DE ASPIRANT LEDEN  

Guus Braam  Chris v.Heeswijk    Ronald Koster    Wim v.Kuijen   Glenn v Lierop  Jan Ligthart       

Jan Manders         John Megens       Jef Noijen      Robert Siroen  Peter Verberne   Marc Vogels 
          
   Welkom in ons midden.   
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DE KOORSCHOOL 2009 

Hier staan ze dan de twaalf koorschoolleden bij de uitreiking 
van het certificaat op maandag 9 maart door de voorzitter.  
Rechts de glunderende docent.           Proficiat . 
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VERJAARDAGEN  
Rafi Harel          1 mei 
Gerard  Bouten  (sen)         2 mei   
Tiny van Lieshout         13 mei 
Jan Zuidervaart         16 mei 
Hans van Dam         17 mei 
Leo van de Sande         19 mei  
Leo Ham        (sti)        20 mei 
Martin van Rooy          23 mei 
Piet Schepers         24 mei 
Gerard Meyer        30 mei 
Martien van Rooy (cam)           3 juni 
Rinie Meijers                                            6 juni 
Joos  Gerard          11 juni 
Willy Kimmenade         12 juni 
Julius Schildhuis         13 juni 
Henk Arts         16 juni  
Dick Ellenbroek         16 juni 
Frits van Bussel         17 juni 
Henk de Greef          19 juni  
Paul van Aken          25 juni 
Chris Hendriks         26 juni

 

Hier had uw advertentie kunnen staan !  

 Oplage  250 stuks  

 Verschijnt 5x per jaar  

 Doelgroep; koormuziek liefhebber 

 1/2 pagina  € 80,— 

 1/1 pagina  € 150,— 

              Neem contact op met de redactie. 

promotie 

te koop  

Ter overname 

bemiddeling 

aanbod 

vraag 

dienst 
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COMMISSIE/TAAKVERDELING 
Camillo  
Ben Verlijsdonk 
Frits van Bussel 
Toon vd Meulengraaf 
Julius Schildhuis 
Theo van Harsel 
 
Tribune commissie 
Jan van Bussel 
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 

Fotograaf 
Jan Dijstelbloem 
 
Bibliothecaris 
Ad van Gool  
Rafi Harel 
 
Beleidscommissie 
Wim van den Reek 
Julius Schildhuis 
Ad van Gool  
Jan Dijstelbloem 
Leo Derks 
Jan Zuidervaart 
 
Vraag niet wat Lam-
bardi voor jou kan 
doen  maar wat kan 
jij voor Lambardi 
doen? 

Kas- controlecommissie       
Frans  Jongen                           
Jacques Haagmans 
Jan Zuidervaart                        
                                                 
Feestcommissie                      
Thieu van Aken 
Albert de Bont  
Theo van Harsel                     
Frans Jongen                          
Henk Vlemmings                  
                                                
Spaarkascommissie               
Jan van Bussel                         
Tiny van Lieshout                        
Cees Toemen       
 
De Stem                                        
Rinie Meijers       
Anton Weterings 
Jan Zuidervaart  
       
Programma commissie      
Toine Hendrickx 
Piet Janssen 
Julius Schilthuis 
Ton Slegers 
Harrie Swinkels 
Ben Verlijsdonk 
Tiny van de Zanden 
Ad van Gool  
 
Kleding 
Albert de Bont 
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  pagina advertentie  

 

  Jan Driessen 



TON CREMERS,  AANGENAAM…...  
Ja, ook mij werd gevraagd om een stukje te schrijven over 
mijzelf in De Stem. Ik geef hier met plezier gevolg aan. Ja, 
wie is Ton Cremers. Ik ben weduwnaar en heb 2 zonen die, 
naar ik aanneem, gelukkig getrouwd zijn. Zij hebben mij 4 
kleinkinderen geschonken. Met de naamgeving hebben ze al 
rekening gehouden met het geheugen van Pa. Ik heb ’n Puck, 
Jip, Job en Hugo. De kinderen wonen alle in Helmond. Dus 

zijn zij altijd te bereiken mocht ik iets te doen hebben. Ik heb mijn stek op de 
Callenburgh. Tijdens de voorlaatste kerst ging mijn hele flat in vlammen en 
roet op. Ik had letterlijk niets meer. Dan is het fijn dat je kinderen hebt die voor 
je klaar staan en je opvangen,die meegaan om de eerste kleren te kopen. Ik ben 
nooit zo voor koopzondagen geweest, maar toen wel. Tijdens de Kerst met een 
geleende jack rondlopen is ook niet alles, maar je moet toch wat. Hij paste ook 
niets eens maar ’n gekregen paard moet je niet in de bek zien. Ik ben nu weer 
helemaal ingericht, maar pak nog dagelijks mis. Dat verhaal van in de brand 
ach JA  DAG. Ik klaag niet, maar dat komt, omdat je niet meer aanschaft wat je 
had. Ik ben 44 jaar werkzaam geweest. Eerst thuis in ’n eigen bedrijf, daarna 20 
jaar bij van Dongen aan de Kanaaldijk daarna nog (en nou niet zo’n flauwe 
opmerking) als ambtenaar Sociale Zaken. Bij van Dongen heb ik als commerci-
eel medewerker op Verkoop en Inkoop gewerkt. In Aarle-Rixtel werd, toen de 
gemeenten samen gingen, niet meer zo’n prijs gesteld op de oude bokken en 
konden we vertrekken. Ik ben nu 11 jaar thuis en dat bevalt me goed. In eerste 
instantie kon ik mijn zieke vrouw helpen daarnaast had en heb ik nog allerlei 
bezigheden. Ik zing in 2 koren. Ik organiseer Carnavalsmiddagen voor de oude-
ren van de stad, ben bestuurslid van het KWF Helmond (rayonleider, wijkhoofd 
en collectant. Wie komt helpen?). Ik doe nog wat in de politiek, fiets en fitness 
graag. Begrijp nu niet, dat ik vroeger tijd had om te gaan werken. Ik heb, wat 
vakanties aangaat mijn hart verloren aan Kreta. Ben daar pas 20 keer geweest 
en als het een beetje meezit, ga ik dit jaar weer. Ga ook graag op stedenreis. Ik 
ben 26 jaar geleden bij Lambardi gekomen. Ik wilde eerst naar het Stedelijk 
Helmonds Concertkoor Maar daar kon ik niet terecht. Bert van Lieshout heeft 
me toen “geronseld”voor Lambardi. Ik ben ’s maandagsavonds aangeschoven 
en niet meer weggegaan. Ik heb hier nooit spijt van gehad. Een mooie club, net 
’n familie, maar dan anders .Heb ook nog zo’n 15 jaar in het bestuur gezeten 
als 2e secretaris. Ik ben eigenlijk mijn hele leven met van alles bezig geweest. 
Wel allemaal vrijwilligerswerk. Van jeugd-  tot ouderenwerk. Ik denk dat ik nu 
maar stop. Als iemand nog iets wil weten: ik zit bij de bassen achter de schoon-
vader  van m’n zoon. 
     Gegroet, Ton Cremers  Pagina 25 
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Op 1 december 2008 ben ik met vroegpensioen gegaan. Ter gelegenheid 
hiervan heb ik van mijn zonen Bob en Ruud een reis aangeboden gekregen. 
Met z’n drieën naar een ander continent. De keus is uiteindelijk Nepal 
geworden. Nepal  in Azië met Tibet aan de noord- en India aan de zuidkant. Op 
de grens met Tibet bevindt zich de Himalaya "het dak van de wereld" met de 
hoogste berg van de wereld de Mount Everest ( 8848 mtr.)  Tegen de grens van 
India is een laagvlakte waar natuurreservaten liggen zoals de Chitwan. Het 
langgerekte land is twee keer zo groot als de Benelux en heeft een lengte van 
850 km. en een breedte van 90 tot 230 km. Nepal telt 28 miljoen inwoners. De 
gemiddelde levensverwachting is 59 jaar. Gemiddeld verdient een Nepalees 
 € 200,- in de maand. Een maaltijd in een goed restaurant kost ca. € 4,00 en een 
taxi brengt je voor € 1,00 naar de andere kant van de stad. Na een jarenlange 
burgeroorlog werd in 2007 een einde gemaakt aan de alleenheerschappij van de 
koning. Er werden  verkiezingen uitgeschreven en het koninkrijk werd omgezet 
in een republiek. Nepal is nooit een kolonie geweest, uitbuiting door de 
Koninklijke clans in de afgelopen 100 jaar heeft ervoor gezorgd dat Nepal 
thans behoort tot een van de armste landen van de wereld. In dit geboorteland 
van Boeddha is het hindoeïsme met ruim 80% aanhangers de belangrijkste 
godsdienst. Daarnaast is  het hindoeïsme met zo'n 11 % een belangrijke 
stroming. Het hindoeïsme kenmerkt zich o.a. door de grote ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. Een belangrijke investering is het stimuleren van een 
betere opleiding voor meisjes en vrouwen. De volgende zin hierover gelezen: 
"De opleiding van een man komt maar één persoon ten goede, de opleiding van 
een vrouw het hele gezin". 

NEPAL  
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KATHMANDU. Is de hoofdstad van Nepal met 822.000 inwoners.  
Op 14 maart zijn we vanuit Helmond vertrokken naar Brussel. Via een overstap 
in Zurich en een extra wachttijd van ruim vier uur in New Delhi zijn we op 
zondag in Kathmandu aangekomen. De extra wachttijd in Delhi werd veroor-
zaakt door een dikke smog boven Kathmandu  Deze deken van vervuiling heb-
ben we ook al boven New Delhi zien hangen. Naast de vervuiling door auto's 
en de vele open vuren; er van alles wordt opgestookt, bleek er ook veel zand, 
overgewaaid uit India, in de lucht te hangen. Daarnaast had het er de laatste zes 
maanden niet meer geregend. Veel straten in de stad zijn niet geasfalteerd. Het   
zijn gewoon verharde zandpaden waarover het verkeer raast en veel stof doet 
opwaaien. Vanuit ons hotel hadden we uitzicht over de stad met de blauwe 
walm. De deken van vervuiling was zo dicht dat de zon er niet doorheen kwam. 
De smog drong overal door, mondkapjes zijn dan ook geen overbodige luxe. 
We wisten dat we in een andere wereld kwamen maar de taxirit dwars door de 
stad van het vliegveld naar hotel Vajra was een ware schok. Wat je ziet is bijna 
niet te beschrijven het krioelt er van de mensen, auto's, motoren, fietstaxi's, de 
koeien over de straat, de honden die vrij rondlopen etc. etc. Op straat wordt 
gekookt, gewassen, geslapen, kortom het leven 
speelt zich voor een belangrijk deel af op straat. 
Overal wordt gehandeld achter elke deur, raam 
of wat dan ook, of gewoon met een kleed op 
straat  Verkeersregels zijn er nauwelijks, althans 
niet herkenbaar, men rijdt, scheurt al toeterend 
door de stad en voortdurend denk je “dit gaat 
fout” maar nee hoor, het gaat wonderwel  goed. In de tijd dat we in Nepal zijn 
geweest hebben we veel bijna ongelukken gezien maar geen echte. In Nepal 
hebben ze slechts 8 uur per dag stroom en het kan je dus gebeuren dat je plotse-
ling in het donker zit. Het is dus verstandig om steeds een zaklamp bij je te 
hebben. Wanneer de stroom uitvalt en de stad plotseling pikdonker is, verschij-
nen de kaarsen en worden de noodaggregaten opgestart. Daarmee wordt de stad 
spookachtig verlicht en kan iedereen verder gaan met zijn handeltje. De nood-
aggregaten zijn noodzakelijk maar natuurlijk ook een bron van vervuiling. Ka-
thmandu is ook de stad van de tempels en stoepa's waarvan de meeste uit de 
17e eeuw stammen. De belangrijkste tempels zijn: de boeddhistische tempel 
Svayambhunath (apentempel), de Bodhnath Stupa en de belangrijkste tempel 
voor de hindoes de Pashupatinath aan de heilige rivier Bagmatie waar ook de 
lijkverbrandingen plaatsvinden. Veel tempels en het koninklijk paleis zijn ver-
der te vinden aan het grote plein Durbar Square. De belangrijkste toeristische 
wijk van Kathmandu is de wijk Thamel met tal van winkeltjes en restaurants.  
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VERVOLG REISVERSLAG NEPAL  
Natuurreservaat Chitwan Na Kathmandu zijn we naar de Chitwan laagvlakte 
aan de grens met India gereisd. In deze prachtige omgeving hebben we over-
nacht in Sapana Village Lodge welke wordt gerund door de heer Dhurba Giri. 
Deze man, van voor in de dertig, heeft met financiële hulp van een Nederlands 
echtpaar zijn droom verwezenlijkt. Hij heeft deze prachtige lodge gebouwd en 
exploiteert deze met  personeel uit het naburige dorp Sauraha. De opbrengst 
van de lodge investeert hij in een beter, vooral gezonder, leefklimaat voor de 
inwoners van Sauraha. Hij heeft nog meer dromen, een drinkwaterzuivering 
voor de plaatselijke school, hij wil een nieuwe school bouwen en daarna een 
gezondheidscentrum. Met een microkrediet van Nederland is hij momenteel 
bezig de lodge te vergroten. In samenwerking met een Nederlandse vriendin 
haalt hij ook handwerk, zoals kussens voor de Hema, naar  Sauraha. Een be-
wonderenswaardige man met een missie. De Chitwan is een prachtige vlak ge-
bied met rivieren, rijstvelden en jungle. Een jeepsafari, met een uitgeholde 
boomstam over de rivier, te voet door de 
jungle en een olifantensafari. Veel dieren 
gezien zoals een beer met haar jong, neus-
hoorns, krokodillen vele vogels en allerlei 
andere dieren waarvan ik de naam niet weet.  
Werkelijk een gebied om langer te verblijven 
en Sapana een lodge waarvan je meteen zo-
iets hebt:      “ja,dit is het helemaal”. 
Trekking Poon Hill Vanuit de Chitwan zijn 
we nog twee dagen gaan raften op de Trisuli rivier. Op de tweede dag is onze 
Bob bij een stroomversnelling uit de boot gevallen, maar de bootsman had hem 
snel weer aan boord. We hebben één nacht geslapen in een tentje langs de rivier 

en onze bootsman heeft die avond voor ons ge-
kookt, niet echt lekker maar wel binnen te hou-
den. Na de rafting zijn we naar de stad Pokhara 
gegaan van waaruit onze trekking naar Poon Hill 
zou starten. Voordat de trekking begon hadden 
we één vrije dag in Pokhara. Deze hebben we 
gebruikt om te gaan golfen op misschien wel de 
meest spectaculaire golfbaan van de wereld. De 

Himalayan Golf Course is uitgezet in een brede rivierbedding met uitzicht op 
de Himalaya. Zondags begon de trekking naar Poon Hill. We zijn met de gids 
eerst met de auto naar het startpunt gegaan waar de twee dragers inmiddels al 
aanwezig waren. De eerste dag hebben we een dikke vier uur gelopen met een 
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stijging van ca. 500 mtr. naar de lodge in Tikhedhunga. Deze dag was goed te 
doen maar de gids waarschuwde ons al voor de volgende dag die zwaar zou 
worden. De tweede dag vroeg uit de veren want om 08.00 uur zouden we ver-
trekken. Na het passeren van een hangbrug begon het zwaarste deel van de 
trekking. Er lagen bijna 3800 traptredes voor ons. In de komende uren was het 
alleen maar trappen klimmen en nog eens trappen klimmen. Na de trappen nog 
een aantal uren lopen met een lichtere stijging en gelukkig af en toe ook vlak. 
In totaal die dag ruim 1300 mtr. gestegen naar 2800 mtr. Om 14.30 arriveerden 
we bij onze lodge  Ghorepanie. De volgende dag om 05.00 uur opstaan. De 
klim naar Poon Hill kon beginnen en we hadden iets meer dan een uur de tijd 
om ca. 400 mtr. te stijgen want om 06.15 uur zou de zon tevoorschijn komen. 

Onder een heldere sterrenhemel 
gewapend met zaklampen was 
het weer afzien, temeer daar het 
die nacht nog had gesneeuwd en 
gevroren, dus het pad en keien 
waren bedekt met een laag 
sneeuw en ijs en dat alles moest 
worden volbracht op een enkel 
kopje thee. Het uitzicht boven 
doet alles vergeten. Poon Hill is 
in Nepal het mooiste uitzicht-
punt op de Himalaya met haar 
bergreuzen van meer dan 8000 

mtr. Wanneer de zon langzaamaan te voorschijn komt zet deze de met sneeuw 
bedekte toppen in een betoverend licht, werkelijk een fantastisch gezicht.  Na 
een klein uur op de top terug naar de lodge voor het ontbijt en kon de terugtocht 
aanvangen. Het is een vermoeiende, maar onvergetelijke tocht. De pijn in de 
benen door het afdalen zijn vlug vergeten. Na de trekking zijn we met een klein 
vliegtuig vanuit Pokhara teruggevlogen naar Kathmandu. De laatste twee dagen 
hebben we gebruikt om de stad verder te verkennen en ook hebben we een van 
de andere  koningssteden Bhaktapur bezocht. Omdat we tijdens de terugreis 12 
uur moesten wachten in New Delhi was het in de bedoeling in die tijd de stad te 
bezoeken. Echter de pijp was leeg. We hebben die tijd doorgebracht op het 
vliegveld met wat lezen, kaarten ‘n hapje en ‘n drankje en de wachttijd was 
hiermee snel voorbij.  
Het is een reis geworden die aan alle verwachtingen heeft voldaan en die we 
niet licht zullen vergeten. Foto’s te bekijken op de volgende link  
 http://reislog.riksja.nl/peboru/   Peter van Bokhoven 

. Poon Hill  



  

Advertentie  
 Vane druk  
 
  drukwerk 

Opmerkelijke Opmerkingen 
 
 
Muziek is een grotere openbaring  dan wijsheid 
en filosofie. 
 

Ludwig van Beethoven 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

‘Er was geen chocola van te maken’                          

Er was geen chocola van te maken  


