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DE VOORZITTER 
Beste Lambardisten,   
Inmiddels hebben wij de vakantie alweer achter de rug. 

Een aantal van ons genieten nog van hun welverdiende 
vakantie en zullen zich weldra weer bij ons aansluiten. 

De afsluiting van het eerste halfjaar was zoals altijd op 
maandag 19 juli de halfjaarvergadering, Deze werd goed 

bezocht en het was nog heel lang gezellig op het terras van 
West-Ende. Helaas ging het mooie zomerweer over in een 

zeer lange periode van wisselvallig weer met de nodige regen.  
De maand september is begonnen en daarmee de aanvang van een drukke periode 

voor ons. Ik reken op ieders aanwezigheid, omdat elke stem telt. Uiteindelijk oefe-
nen wij op maandagavond met het doel te komen tot meerdere concerten.  Aller-

eerst is er de koorreis, waarop ik later nog even terug zal komen. Zaterdag 25 sep-
tember waar wij op de markt de eerste actie voor de koorschool zullen starten. Ho-

pelijk kunnen wij voldoende ballonnen kwijt en kan er belangstelling voor deelna-
me worden gewekt. Op zondag 26 september is er het Carat concert, zoals gebrui-

kelijk met een orkest en ditmaal de Harmonie Caecilia uit Lieshout. Daarna volgen 
nog een aantal concerten (met Hu‟hum en de Rimbo band). De verschillende activi-

teiten blijken uit de actielijst, die eenieder in bezit heeft.  
Dan wil ik nog even terugkomen op de koorreis. Met 51 zangers zijn wij naar Mun-

ster getogen. De weergoden waren ons gunstig gezind en zorgden ervoor dat wij 
zonder noemenswaardige regen het weekeinde zijn doorgekomen. Dat de buiten-

kant droog is gebleven wil niet zeggen dat dat ook voor de binnenkant heeft gegol-
den. Menig kopje koffie is genuttigd. Cees Toemen en Piet Jansen hadden zoals 

altijd een afwisselend programma opgezet. Ook was er veel gelegenheid om de 
stem te laten horen. Al op het eerste terras in Bad Bentheim zat de stemming er 

goed in. De eerste liederen kwamen er al snel. Vervolgens hebben wij onze histori-
sche kennis kunnen bijspijkeren. Vervolgens naar Munster waar wij zowaar in een 

spiksplinternieuw hotel waren ondergebracht. Aan kroegen geen gebrek in deze 

stad (ongeveer 600), waardoor wij geen dorst hebben hoeven te lijden. Op zaterdag 
hebben wij op drie plekken in de stad kunnen zingen, waarbij er veel publieke be-

langstelling was. Hoogtepunt toch wel de drie liederen in de Dom van Munster, 
hetgeen uniek te noemen is, aangezien dit normaliter geweigerd is. Hier waren wij 

op ons best. Ook op zaterdagavond werd het uiteindelijk heel gezellig. Een woord 
van dank is uitgesproken naar Cees en Piet en de respectievelijke dagvoorzitters, 

Henk Aarts, Hans van Dam en Marc Vogels. De bus werd bestuurd door Natascha, 
die nog even separaat werd toegezongen als dank voor haar geweldige stuurvrouw-

kunst. Werkelijk een kei van een chauffeuse. Kortom een weekeinde dat zeer de 
moeite waard was. Degenen die er niet bij waren hebben wat gemist.  

Ik ga ervan uit dat wij met zijn allen de laatste vier maanden van het jaar tot een 
succes maken.      Wim van de Reek 
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Op 19 juli waren toch weer veel Lambardisten present waaronder Rinie Meij-

ers, Bert Somers en het erelid Leon Fransen.  

De op schrift gezette notulen van de laatste vergadering bleken geheel in orde 

te zijn en gaven geen aanleiding tot verdere discussie. 

De penningmeester had de verheugende mededeling dat de index een verhoging 
van slechts 1,2% te zien gaf, hetgeen geen reden is om de contributie te verho-

gen. De verhoging van 1,2% wordt bij een latere verhoging wel meegenomen. 

De contributie  blijft dus op  01-01-2011 gelijk. Het vingertje ging wel omhoog 

om er op te wijzen dat naar verwachting de gemeentesubsidie, wegens bezuini-

gingen, omlaag zal gaan wat weer wel consequenties voor de contributie zal 

hebben.  

Agendapunt 5 ging over het 60-jarig jubileum in 2012 en de voorzitter deelt 

mee dat de geplande loterij, ter dekking van de kosten, van de baan is. Er is een 

ruimere toezegging gedaan door de Stichting, de verenigingskas draagt een deel 

van de kosten en verder moet een groot deel van de benodigde inkomsten door 

de leden bijeen gebracht worden  middels de verkoop van zo‟n  1750 kaarten. 

De vastgestelde entreeprijs bedraagt € 25,--. De solisten en het symfonieorkest 
voor het jubileumconcert zijn al vastgelegd en we kunnen dus aan het werk.  

Vervolgens komen de acties voor de koorschool 2011 aan bod; in september 

wordt al begonnen met diverse acties. De eerste lesavond is 10 januari 2011. 

Los van de agenda wordt nog even gesproken over de aanstaande koorreis naar 

Münster. Het programma laat zien dat er geen smoking meegenomen behoeft te 

worden.  

Een van de vragers bij de rondvraag vindt  het  lastig om liederen te repeteren 

aan de hand van de op de Lambardi-website ingespeelde melodieën: hij  hoort 

graag de gezongen tekst 

erbij. Dit zal onderzocht 

worden.  
Ruim voor de aangekondig-

de tijd zijn we klaar met 

vergaderen en wordt ieder-

een een goede vakantie 

gewenst en in september 

een behouden terugkeer op 

de repetitie.  

Verslag Jan Zuidervaart  

 

DE HALFJAARLIJKSE LEDENVERGADERING   

      Raadzaal  Munster 

       Vrede van Munster   



Geboren in Neer een dorpje aan de Maas tussen Roer-

mond en Venlo. Een echte Limlander dus. Als middelste 

van vijf kinderen in een boerengezin was het heel ge-

woon om tussen de middag bieten te rooien en met vieze 

handen naar school te gaan. Tijd om te zingen? Ja, met de 
mest nog achter de oren; bij het knapen koor.”Karretje 

dat op de zandweg reed”en “Boer wat zeg je van mijn 

kippen“. Vlug naar huis “Want de koeien staan op stal te 

springen“ Als verloren pater (niet voltooide priester op-

leiding) galmde ik als puber kerkelijke liederen mee. Bij Camillo doe ik het nog 

eens dunnetjes over. Na heel wat angstige pogingen om de duivel onder mijn 

bed vandaan te bidden, besefte ik dat het wereldse minnenlied mij meer vreug-

de zou schenken. Door niet voor het zingen de kerk uit te gaan, bracht dat 

“Vier Heemskinderen” waardoor ik inmiddels ook viermaal “mijn ouwe opa” 

ben geworden. In mijn loopbaan/carrière heb ik verschillende noten op mijn 

zang gehad. Als pedagogisch medewerker in een tehuis voor moeilijk opvoed-

bare kinderen leerde ik de pupillen een toontje lager te zingen. Bij bejaarden  
werd het Nederlands volkslied uit volle borst geschald. En bij de mensen met 

minder verstandelijke vermogen, werd op een lagere toon gezongen. Momen-

teel begeleid ik doof-blinde mensen, die overigens geen noot kunnen lezen en 

voor wie het niet uitmaakt of je nu vals zingt of alleen maar je mond beweegt 

zonder klanken uit te stoten. Mijn vrije tijd vul ik met sporten bij Brug Actieve 

in Mierlo, waar ik driemaal in de week gebruik maak van de fitness-ruimte, 

deel neem aan groepslessen zoals: spinning, steps, pump, body balance en 

zumba. Ook doe ik aan tennis, squash en badminton. Na de lichamelijke in-

spanning is het tijd voor  ontspanning en geniet ik van het zwembad, bubbelbad 

en de sauna. Wie wil mag vrijblijvend een keer gratis met mij mee 

(sluikreclame) Wedden dat je daarna ook lid wordt? Mijn grootste passie is 
erop uit gaan met de camper; De neus na. Veel zien van de wereld, samen met 

Gerrie. Door haar of beter gezegd, voor haar ben ik negen jaar geleden in Hel-

mond beland . Helaas gaat het kamperen in het voorjaar en zomer  ten koste 

van de repetities. Tijdens een koorwervingsactie 2008 werd ik enthousiast om 

te zingen en sprak ik Ton aan met de vraag of het zingen wel iets voor mij is. 

Ton legde uit dat er in het koor wel meerdere mensen zijn die niet solo zingen -

Immers een goede koorzanger hoor je niet zingen-, maar dat hem in de groep 

redelijk goed af gaat. Dus heb ik mij bij de koorschool aangesloten me als mo-

tivatie; stemgebruik articuleren, ademhaling en ergens bij horen. Nou dat lukt 

prima. Ik voel me helemaal thuis bij de Lambardi familie.       

En die solo-carrière?   Die komt nog wel.     

EVEN VOORSTELLEN;  JAN MANDERS 
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Tot de klassieke programmaonderdelen behoren o.m.; "Cavantina" (Barbier 

de Sevilla/Rossini) "La Donna e mobile" (Rigoletti/Verdi) "Duet" (Parelvissers/

Bizet) "Toreador" (Carmen/Bizet)                                                                   

Enkele uit kranten afkomstige citaten:  

"...om met enkele operafragmenten een zaal totaal op zijn kop te krijgen, is een 
prestatie van formaat...", 

"...oorverdovend applaus en daverende lachsalvo's.", 

".Hu’hum gaf aan klassieke muziek een andere dimensie en wist met stem en 

piano zelfs defecte geluidsapparatuur te imiteren.", 

".Prachtige stemmen en een grandioze mimiek." Critici beschouwen hen als 

luizen in de pels der opera, maar het publiek weet beter.                                 

Pers- en publieksprijs Internationaal Lachfestival 1998 te Houthalen (B) 

Tweede prijs Toomlers Amsterdam 1998 (NL) Closing-act, 888-ste Engelen-

bak, Paradiso Amsterdam 2000.                                                                   

Zwaar klassiek en toch geen opera. Komisch en kolderiek en toch geen caba-

ret. Eigenlijk laat het programma van Hu’hum zich nog het beste omschrijven 

als een serie op humoristische wijze gezongen opera-aria's met een hoog hoge-
noot-gehalte. De mimiek en het karikaturale optreden van de twee tenoren Joost 

Manders en Stan Lambregts maken dat de muziek aanslaat bij een zeer breed 

publiek en tegelijk buitengewoon op de lachspieren werkt. Waarbij de professi-

oneel geschoolde stemmen van de heren nauwelijks onderdoen voor die van 

hun wat wereldwijder bekende collega's. De vakkundige en virtuoze pianobege-

leiding is in handen van Rosemarie Seuntiëns* . Het onverwachte succes van 

deze ruim 6 jaar geleden ontstane gelegenheidsformatie maakte hen tot ver in 

de omtrek bekend en leidde tot tal van optredens. Inmiddels heeft dit getalen-

teerde trio hun programma en repertoire uitgebreid met een aantal bekende lie-

deren uit de lichte muziek.  

  

*Rosemarie Seuntiëns, op 30 

april 2008 begeleidde ze ons 

bij een gelegenheids optre-

den  -in gebruik name van  

het gerestaureerd Carillon- 

Te horen  was  toen  Dance 

Macrabre van Saint Saënt. 

HU’HUM GEPLUKT VAN DE WEB-PAGINA 
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DRUK, DRUKKER……….HENK DE GREEF 
Het is alweer 10 jaar geleden  dat ik samen met samen met  

zo‟n dikke 20 andere aankomende zangers toetrad tot het 

grote Lambardi-Koor. Misschien wel een mooie gelegenheid 

om mezelf eens voor te stellen. Het moet wel gezegd dat deze 

10 jaar in een onvoorstelbaar grote snelheid aan mij voorbij 
getrokken zijn. Maar dat komt denk ik omdat ik het bij Lam-

bardi heel erg naar mijn zin heb, ondanks het feit dat ik hele-

maal niet zo‟n verenigingsmens ben. Maar de ongedwongen 

sfeer van deze grote groep mensen spreekt me wel aan, en 

niet te vergeten de nooit aflatende gedrevenheid van de dirigent in zijn poging 

deze club feestbeesten enige muzikale ontwikkeling bij te brengen. Maar nu 

even over mijzelf. Ik, Henk de Greef, ben in de heetste zomer van de vorige 

eeuw, namelijk 1947, geboren in de Elsenstraat in Mierlo-Hout. Wat voor de 

annexatie door Helmond nog gemeente Mierlo was. Het eerste jaar woonde ik 

recht tegenover mijn grootvader die stationschef was op station Helmond, mijn 

vader werkte daar voor de oorlog ook en in de oorlog moest hij bij de Duitse 

spoorwegen werken. Toen hij daar goed en wel van bekomen was kwam ik. Na 
één jaar verhuisden we naar een net nieuw opgeleverd huis in de Slegersstraat. 

Het „Slegersstraatje achter de kerk‟ zoals het toen heette. Daar groeide ik als 

eersteling op. Maar bij mij alleen bleef het niet. Na een jaar kwam er weer een 

broertje en toen weer één en toen weer één, in no-time waren er 8 kinderen, ik 

was de oudste, dus ik moest het goede voorbeeld geven (hoorde ik dagelijks). 

Natuurlijk woonden er in de Slegersstraat meer gezinnen, het was frappant dat 

het bijna allemaal van die grote gezinnen waren. En dat in die magere na-

oorlogse jaren. Je kunt rustig zeggen dat het armoe troef was in onze buurt. 

Maar ja, we groeiden zo goed en zo kwaad als het ging op en de hele meute 

ging naar de lagere school tegenover de kerk. De Odulfusschool, met bijna alle-

maal broeders. Daar maakte ik voor het eerst kennis met muziek, en wel bij de 
St. Lucia zangertjes. We leken in ons tenue net misdienaartjes. Deze schoolja-

ren gingen snel voorbij en de meeste jongens uit de Slegersstraat gingen naar de 

ambachtschool of naar de fabriek. Want veel meer was er toen van de boefjes 

toch niet te maken. Slechts enkele kinderen hebben kunnen studeren. Zo kon 

het dus gebeuren dat Henkie al heel jong achter een weefgetouw stond in de 

textielstad Helmond. Bij Diddens en Van Asten. Want er moest ook nog brood 

op de plank, zodat onze vader niet langer de kar alleen hoefde te trekken. Niet 

dat dat zoveel uitmaakte maar toch. Na enige tijd had ik het daar wel gezien en 

stond ik weer op de „Knaaldijk‟ zoals dat heette.  
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Je kon toen nog het ene bedrijf uit en het andere in lopen; werk zat. Zo heb ik 

nog bij Jan de Wit gewerkt en bij Piet de Wit. Zo kwam ik bij Drukkerij Geeris-

Rox bij de sluis terecht. Vlak daarvoor had ik bij Hatema Trudie, nu mijn 

vrouw, ontmoet. Ik was 21 en Trudie 17. Bij deze drukker zou ik komen wer-

ken mits voor mij een opleiding tot offset drukker in het vooruitzicht kon wor-
den gesteld. Dat kon dus en zo werd ik enkele jaren later gediplomeerd drukker 

(toch nog goed gekomen..).  Nog wat jaren later ging de drukker failliet en 

werd „mijn machine‟ voor een habbekrats overgedaan naar Drukkerij Helmond, 

waar ik onmiddellijk solliciteerde en werd aangenomen. Voor een veel beter 

salaris en aan dezelfde machine met twee hulpdrukkers. Het kon niet mooier, 

het was ondanks twee knechts toch wel aanpoten in twee-ploegen dienst . Een   

apparaat zo groot als een flinke oplegger. Het ging goed, totdat ik na een paar 

jaar aan het gedrag van de directie kon merken dat ook hier zwaar weer op 

komst was, ik besloot samen met mijn drie jaar jongere neef voor mezelf te 

beginnen met een kleine drukkerij in Beek en Donk. Daar had ik intussen zelf 

ook een huis gebouwd, was getrouwd en had een dochter en zoon had gekre-

gen. Deze kleine huisdrukkerij moest al snel plaatsmaken voor een serieus be-
drijfspand op het industrieterrein. Hier heb ik ook samen met mijn vrouw en die 

van mijn neef vele jaren hard gewerkt. Het ging vooral de laatste jaren heel 

goed. Zo gleden de jaren voorbij. Onze dochter Judith, 36 jaar, heeft samen met 

haar man Chris en wat advies van opa een prachtig huis gebouwd in Maria-

Hout en samen hebben ze twee kinderen; een jongen van 5 jaar (Loek) en een 

meisje (Maxim) van 3 maanden. Ze werkt als grafisch ontwerpster bij de ge-

meente Uden. Onze zoon Paul, 35 jaar, woont in een mooi huis in Dierdonk 

samen met zijn vrouw Marije en zoontje Hugo van twee jaar. Hij werkt als co-

ördinator bij de gemeente Eindhoven. Mijn hobby‟s door de jaren heen waren 

vooral klassieke muziek, kunst, lezen, enz. Ook heb ik jarenlang oude sportwa-

gens van het Engelse 
merk MG gerestau-

reerd. Maar dan wel 

grondig, inclusief 

motor, versnellings-

bak, etc.  Mijn laat-

ste trofee was een 

MG-A uit 1956. Hij 

was weer absoluut 

gloednieuw. Ik heb 

ze wel elke keer 

weer verkocht, het 

rijden erin vond ik 
minder. Dit was zonder stuur- en rembekrachtiging te spartaans. Enkele jaren 

geleden heb ik mijn huis in Beek in Donk verkocht en ons deel van het bedrijf 

aan mijn neef overgedaan en ben weer in Mierlo-Hout gaan wonen. Genoeg 

gewerkt, het is klaar. Tijd voor mijn tweede jeugd.   
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CAMILLO ACTIEF 
!5 juli de laatste repetitie voor het zomerreces. Een korte impressie van die 

bijeenkomst. Tot groot genoegen van iedereen was Piet van Berlo, Toon Meu-

lendijks en Piet van de Weele ook aanwezig op deze gezellige bijeenkomst. 

Het bestuur van Lambardi was aanwezig om een ieder een fijne vakantie toe te 

wensen en Camillo veel succes te wensen bij de verdere uitvoeringen zowel 
tijdens als na de vakantie periode. In die periode heeft Camillo nog 3 vieringen 

opgeluisterd. Het aantal optredens nadert daarmee de 25.   

 

Toon Meulendijks en Piet van Berlo 
aan de koffie 
 

Piet van de Weele weer aktief aanwe-
zig in een geanimeerd gesprek. 
 

 
 
De zorg voor hapjes is bij Theo in goede handen. 
 
 
 
 
    
 

 

 
 

  
De voorzitter wenst alle leden van 

Camillo en hun familie een fijne va-

kantie toe 

    Ingezonden; Henk Arts 
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Onderstaande berichten werden ontvangen na de verzorgde diensten.  
 
Hierbij laat ik weten dat wij, familie Beks ontzettend blij waren, dat jullie koor 

zong in de laatste H.Mis samen met Moeder. (16-8-’10 )Enkele mensen die wat 

meer thuis waren in deze klassieke muziek hadden alle lof over het koor. We 

hebben ons ook gerealiseerd dat we boften dat ondanks de vakantie periode er 

zoveel koorleden aanwezig waren. 

Heel erg bedankt en ik hoop dat jullie door deze fijne toevoeging bij het laat-

ste afscheid, andere mensen  kunt steunen. Met vriendelijke groet Hennie Beks. 

 
 

Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan de uitvaartmis (9-9-’10) van onze 

moeder Annie van Mierlo-Hermans. Mede door jullie prachtige zang en kerk-

orgelbegeleiding kijken wij terug op een mooi afscheid. Nogmaals bedankt! 

Met vriendelijke groet Yvonne van Mierlo en Ank Swinkels-van Mierlo 

Camillo  in de foyer van Het Speelhuis  

CAMILLO BEDANKT  

Pagina 9 



Pagina 10 

DE AGENDA 

   

  3 oktober  Camillo zingt tijdens Eucharistie 

         10.00 uur Elkerliek Kapel

  31 oktober      Openbare repetitie   

       14.00 uur TOV gebouw 

 14 november Najaarsconcert met H’uhum 

        15.00 uur Speelhuis   

 20 november Caecilia feest  

        19.30 uur zaal Adelaars 

 27 november Aubade bij jubilerende Phileutonia  

 (Onder voorbehoud)     20.00 uur  Kanaaldijk z/w 

  

 19 december Kerstconcert  met Rimbo-band 

        15.00 uur O.L. Vrouwe kerk  

 31 december  Oudejaarsmis  

        17.00 uur  St Jozefkerk 
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Twee Slavisch/Byzantijnse werken zijn toegevoegd aan ons repertoire. Onder 

de leden bekend als  C10 en K40. Met enige hulp van tenor Piet Schepers en „n 

zoekmachine hieronder de Nederlandse tekst;  

C10 Pavel Chesnokov 24 okt. 1877 14 mrt 1944. 

De Engel riep tot de gezegende: reine Maagd, 

verheug u!  En nogmaals zeg ik; verheug u!  Uw 

zoon is ten derde dage uit het graf opgestaan en 

heeft de doden opgewekt; verheugt u, gij volkeren 
der aarde!  Wordt verlicht, wordt veerlicht, nieuw 

Jerusalem: want de heerlijkheid des heren is over 

u opgegaan; dans nu en juich, Sion! En gij, heili-

ge Moeder Gods, verheug u in de Opstanding van Hem die Gij gebaard hebt. 

K40  Alexander Nikolajevitsj Tsjerepnin 21 jan. 

1899 29 sept. 1977  Laat ons als de Cherubijnen 

loven , loven Gods geheimenis  Prijzen wij als zij, 

Hem heilig, God die driewerf  heilig is,  Hef ons o 

Heer ons boven zorg  en pijn , laat ons in uw gebor-

gen zijn, amen Laat ons u,  almachtige Koning ont-

vangen , ongezien omringd door engelen van hemel-

hoge rangen, halleluja.  

 

TWEE SLAVISCHE WERKEN  

VAN DE REDACTIE 

Graag ontvangen wij kopij voor het 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.  

 
 Kopij voor  De  Stem nr 5  2010 inzenden voor 22 november 

http://nl.wikipedia.org/wiki/21_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1899
http://nl.wikipedia.org/wiki/29_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/1977
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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. 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 

CLUB VAN 50  
Mevr. M. Prins-Verlijsdonk 

Mevr. T. van Santen 

Dhr. J.J.C.M. van Stiphout 

Dhr. H. Stoop 

Gaby en Patrick Teluy 

Dhr/mevr. Verhallen 

Dhr/mevr. Verhorevoort 

Dhr. J. Verspaget 

Mevr. Vervoort 

Mevr. Wouters 

Dhr H.Wouters 

Van der Zanden Comp. B.V. 

 . 

Hier had uw naam  

kunnen staan ! 
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IETS TE MELDEN?  

KLOKKEN & UURWERKEN  
TOINE DAELMANS  

 

Als redactie van de Stem ontdekken we zo nu en dan „n  zan-

ger met een bijzonder hobby. Zo kwamen we op het spoor 

van een elf-steden-rijder, tijdens de legendarische tocht der 

tochten van‟63, ‟n hoofdrolspeler in diverse streekfilms, een 

echte beeldhouder in vet en onlangs een gids in ‟n regionaal 
museum met kennis van zaken of „n  reisleider bij de ANWB. 

Veelal is de hobbyist of professional de bescheidenheid zel-

ve. Derhalve de vraag aan een ieder; heeft iemand weet van 

„n interessante tijdsbesteding of dagelijks werk. Geef ons de 

tip of lever gegevens aan. Wij als redactie van de Stem zijn er 

dol op. Immers de Stem, ons clubblad is er voor en door le-

den. Bedoeld om elkaar op de hoogte te houden over onze 

gezamenlijke hobby muziek in de vorm van koorzang, maar 

ook om weet te hebben van elkaars hobby‟s, eigenaardig- en 

bezigheden.                          

     De  redactie 

mailto:%20info@daelmans.com
http://www.daelmans.com/
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WIE VERRE REIZEN DOET, KAN VEEL VERHALEN  

Als globetrotter is Jan Zuidervaart een aantal jaren actief geweest voor de 

ANWB om reizen te begeleiden. Hieronder het relaas van de onlangs ge-

maakte tocht door de Baltische staten St Petersburg en Moskou. 

Omdat we twee jaar eerder al eens in St. Pe-

tersburg waren geweest lokte de reis naar de 
Baltische Staten, waarin ook St. Petersburg is 

opgenomen, ons om nog eens al het moois in 

die stad te bekijken. Vanuit Noord Duitsland, 

waar de reis begint is de eerste stop in Roskil-

de, Denemarken. Een stad waar je de geest van 

de oude Vikingen ervaart als je een bezoek brengt aan het Vikingmuseum. Ook 

in Kopenhagen, met z‟n vele oude en vooral mooie gebouwen, waan je je soms 

terug in de tijd. Deze groenste stad van 

Europa heeft veel te bieden en na een 

uitgebreide bezichtiging is het goed 

toeven op een van de vele terrassen. 

Over de imposante Öresund brug rij-
den we naar Zweden om ook daar de 

hoofdstad te bezoeken. Stockholm, het 

Venetië van het Noorden is gebouwd op 14 eilanden. Op 3 daarvan ligt de oude 

stadskern, de Gamla Stan. Een bijzonder sfeervol centrum, met leuke straatjes, 

winkeltjes en koffietentjes. Natuurlijk missen we niet het wisselen van de wacht 

bij het Koninklijk Paleis. Veel pracht en 

praal en veel mooie fotomomenten. Het 

volgende land staat op het programma, 

Finland. De oversteek ernaar toe wordt 

onderbroken door een verblijf op de Ǻland-

eilanden. Een ontspannende boottocht 
brengt ons er naar toe. Een liefelijk eiland, 

vol met bosanemonen die de parken en 

plantsoenen wit kleuren. Je kunt er wande-

len, fietsen of gewoon lekker luieren en genieten van het uitzicht over het water 

en de voorbij varende zeilboten.  Na het prettige verblijf op het eiland varen we 

naar Turku. Ook nu weer een heerlijke boottocht. Bij prachtig weer is het heer-

lijk om op het dek te zitten en te genieten van de vele ongerepte en onbewoonde 

eilandjes die we passeren.  Turku is een tussenstop om de afstand naar Helsinki 

te overbruggen. Ook deze stad wordt uitgebreid bezocht. De prachtige Dom op 

het Senaatsplein, de bijzondere Rotskerk  



met z‟n mooie akoestiek, het Sibelius-

monument en de vele standbeelden die 

de stad rijk is. En dan op weg naar het 

grote avontuur: Rusland. Natuurlijk is 

iedereen wat gespannen, het is tenslotte 
geen alledaagse grensovergang. Veel 

geduld hebben, veel formulieren invul-

len, maar verder zonder problemen de 

grens over en we zijn in Rusland. En 

wat blijkt? De weg is niet zoals wij in Europa gewend zijn, maar zo slecht is het 

nu ook weer niet. Iedereen zal wel eens over een hobbelige weg gereden heb-

ben, dus ook hier weten we de gaten wel te vermijden. En dan is daar (in het 

Russisch) het bord St. Petersburg. Aan de 

rand van de stad staat het hotel dat eens in 

1984 voor de Olympische Spelen gebouwd 

werd. Op de parkeerplaats daarvan zullen 

onze caravans de komende twee weken 
staan.  Direct na aankomst is daar al onze 

gids, die de komende tijd bij ons zal zijn en 

van onschatbare waarde blijkt te zijn. Ze 

spreekt perfect Nederlands en weet op alle 

vragen een antwoord. Ze is op de hoogte 

van de cultuur, de architectuur, de economie, onvermoeibaar vertelt ze, beant-

woordt ze vragen en wijst ons tijdens de excursies op allerlei hoogtepunten en 

bijzonderheden van de stad. En die zijn er volop. Wat een prachtige stad. De 

indrukwekkende kerken, de gebouwen, paleizen en monumenten, de beroemde 

winkelstraat, de Nevskiprospekt. De Petrus en Paulusvesting met zijn eigen 

verhaal. En niet te vergeten de Hermitage met de vaak adembenemende kunst-
stukken. Wat een beleving. Overal 

uitleg van de gids, of het nu is over de 

gebouwen of monumenten of over de 

beste souvenirwinkeltjes of koffiebars, 

we worden op onze wenken bediend. 

Ook de avonden zijn ingevuld. De 

meegebrachte “mooie” kleding komt 

uit de kast voor een bezoek aan het 

theater voor muziek-, dans- en zang-

voorstellingen. Het is een geweldige week. En dan op voor weer een avontuur: 

naar Moskou! Eerst worden alle caravans en auto‟s bij elkaar gezet en de bevei-

liging ingeschakeld die tijdens onze afwezigheid ons kostbare bezit dag en 
nacht zal bewaken.  De rit in de nachttrein is een beleving op zich. In de voor 

ons gereserveerde wagons voor ieder een eigen coupé (dus ook bed) en een 

“overlevingspakket” met toiletartikelen, zelfs (papieren) slippertjes en de keus 

uit een sterk (wodka) of soft (sinas) drankje. 
Pagina 15 



Vervolg reis Baltische Staten Petersburg Moskou 

En wie heeft er ooit ontbeten met blini‟s (de kleine 

pannenkoekjes) met kaviaar? Een bijzondere ma-

nier van wakker worden! Na 8 uur in de trein zijn 

we in Moskou. De eerste kennismaking met de 
stad is door een rondrit in de klaarstaande bus. We 

hebben een mooi uitzicht vanaf de Mussenberg 

over de hele stad, drinken koffie op de overbeken-

de Arbat en maken kennis met de metro alvorens 

we naar ons hotel gebracht worden. En wat voor 

een hotel. Super! Het programma in Moskou biedt 

veel moois. We gaan naar het Kremlin voor een 

bezoek aan de Wapenkamer. Een naam die de 

lading niet helemaal dekt, want echte wapens zijn 

er slechts weinig te vinden, wel prachtige kunst-

voorwerpen. We bezoeken een van de kathedralen, we zien de Tsarenklok, alle-

maal dingen die we kennen van tv-beelden, maar waar wij nu echt rondlopen. 
De Verlosserskerk en de overbekende Basiliuskathedraal op het Rode Plein, we 

zien het en we zijn er. Ook hier een avondpro-

gramma met o.a.een operavoorstelling in het 

Bolsjojtheater. Het zijn geweldige dagen in Mos-

kou, maar na het afscheidsdiner met zang door 

lieftallige Russische dames staat de trein weer 

klaar om ons naar St. Petersburg terug te brengen. 

Van chique hotel naar eigen caravan is een over-

gang, maar iedereen is er blij mee. Nog een dag in 

St. Petersburg voor een bezoek aan de Peterhof. 

Per draagvleugelboot gaan we ernaar toe en zien 
hoe de 64 fonteinen en 142 waterspuwers in wer-

king worden gezet. 
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Vervolg pg 16 

Niet alleen het park is schitterend, ook in het paleis is veel moois te bewonde-

ren. We raken haast aan al die schoonheid gewend! Ons Russisch avontuur zit 

erop en we gaan zonder grensproblemen weer terug naar Finland om via Hel-

sinki over te varen naar Tallinn, de hoofdstad van Estland, het eerste van de 

drie Baltische Staten. Een rondrit en –wandeling door deze oude interessante 
stad is weer een heel andere ervaring. Het volgende Baltische land is Letland. 

Ook hier wordt de hoofdstad Riga aangedaan. Een mooie stad waar ook weer 

veel te zien is. Vanaf de Petruskerk hebben we een mooi uitzicht over de hele 

stad. In het laatste Baltische land, Litouwen, brengen we in Vilnius een bezoek 

aan de TV-toren. Een toren met een indrukwekkende geschiedenis, waar in 

foto‟s getoond wordt hoe de bevolking van de Baltische Staten zich heeft ont-

worsteld aan het Sovjetregime. Het is bewonderenswaardig hoe de mensen de 

moed en veerkracht hebben gevonden om hun land op te bouwen en voor een 

betere toekomst te gaan.  

De reis zit er bijna op. Nog een kort verblijf op het prachtige schiereiland  

Neringa, een natuurgebied, waar we al onze indrukken en ervaringen kunnen 

laten bezinken, waar we naar een schitterende zonsondergang kijken om de 
volgende dag naar de boot te rijden voor de afvaart naar Kiel.  

In Noord-Duitsland nemen we afscheid van elkaar. Het is een prachtige reis 

geweest, met mooie en indrukwekkende momenten waar ieder op zijn eigen 

manier op zal terug zien.               Jan Zuidervaart  
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Zondagmorgen het gebruikelijk ritme moet worden gewijzigd. Korter dan ge-

woonlijk koffie drinken. Aangekondigd visite wordt gewezen op het concert 

om 12 uur in de Warande. Koorleden zelf spoeden zich om tijdig aanwezig te 

zijn. Er moet worden ingezongen, geluidsapparatuur dient afgestemd te wor-

den. Een enkel gezamenlijk nummer wordt nog doorgenomen. Het is wat fris 

en bewolkt. Het loopt langzaam vol met publiek. 12 uur, harmonie  Caecilia uit 

Lieshout opent met filmmuziek, Soldaat van Oranje. Dan een gezamenlijk 

werk uit „n opera van Verdi, Het Zigeuner Koor. Er volgt een zeer afwisselend 

programma. Muziek met verschillende stemmingen en sfeer. De harmonie 

speelt niet de geijkte werken, stukken uit de movie en musical wereld zoals: 

Tom Sawyer en de Thunderbirds. Caribisch ritme klinkt en even doet de zon 

een poging om mee te luisteren. Lambardi laat na het rauwe middeleeuws werk  

‟n deel uit de Carmina Burana, een romantisch lid van Brahms horen. „n Poli-

tiek beladen werk als  Exodus en het Somewhere uit de West Side Story klinkt 

naast, ‟n enkel drinklied en mijmeringen bij zonsondergang. Inmiddels zijn er 

ruim 300 toehoorders die genieten van dit programma.  De graadmeter; Het 

Applaus, daarvan is af te leiden  dat 

men de verrichtingen van 130 musici  

weet te waarderen. Duidelijk waar-

neembaar  is ook het genoegen van de 

muzikanten om zo met elkaar te musi-

ceren op de zondagmorgen. Na het 

gezamenlijk optreden van de harmonie 

uit Lieshout Caecilia en Lambardi 

wordt het programma voortgezet met 

cabaret en zang. Verder bestaat er  de 

mogelijkheid om deel te nemen aan de 

Open Atelier Route Helmond 2010. 

Kortom weer een zondag met vele 

kunst- & cultuur vormen in de stad 

waar Lambardi een bijdrage aan 

mocht leveren.              

     aw 

CARAT PAVILJOEN CONCERT  
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Zo doe je dat, over je  map,  met volle 

overtuiging , de dirigent volgen. 

Afsluiting  Caratseizoen op 26 /9 /10 

Lambardi met harmonie Caecilia Lieshout 
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Gezien tijdens vakantie;  Metrostation 

Odenplan Stockholm Zweden. Om de 

reizigers de trap te laten nemen i.p.v. de 

roltrap heeft men de treden veranderd in 

pianotoetsen. Hoe kom je er op. Zo zie 
je maar; Muziek houdt mensen in bewe-

ging. Voorheen nam 2/3 de trap. Daarna 

werd de verhouding omgekeerd. 1/3 

roltrap en 2/3 de trap met de toetsen.  

 

 

In China tref je velen die zonder blad-

muziek na het werk spontaan aan het 

musiceren slaan. Opmerkelijk is ook 

dat in menig park liederen van Schu-

bert, Schumann of Mozart te horen 

zijn. Snel en goed weet men te intone-
ren. Het zou te maken hebben met de 

ontwikkeling van het absoluut gehoor. 

Iedereen wordt met een absoluut ge-

hoor geboren. Echter door onze spreek-

taal wordt deze deels teniet gedaan. Zo 

niet in landen waar men een toontaal 

spreekt zoals het Chinees.  

 

Naast byzantijnse kerkmuziek kennen 

we de volks– en de strijdliederen uit 

Rusland. Deze kennen we toch nog?.  
Ontwaakt, verworpenen der aarde… of-

wel  “De Internationale” De tekst van 

dit werk is van een Vlaming; Pierre 

de Geyter. Hij bewerkte de muziek. 

Ook bemoeide Henriette Roland Holst 

zich met de tekst. Eugéne Potter had 

iets dergelijks in „t Frans gemaakt op 

muziek van de Marseillaise. Later  

verscheen „t in allerlei talen met ver-

schillende aangepaste teksten.       aw 

  

UNIVERSELE MUZIEK  



Maanden geleden kon je je als Lambardist inschrijven voor de koorreis naar het 

befaamde Münster. Het reiscomité had namens het bestuur inlichtingen inge-

wonnen over het reisdoel, de verblijfplaats in de stad op een zodanig punt geko-

zen, dat het centrum van deze stad gemakke-

lijk bereikbaar zou zijn en op vrijdag 17 sep-
tember was het dan zo ver. Toch wel een 

beetje zenuwachtig stapten de Lambardisten 

om 08.30 uur in de bus van Gebo uit Nieuw-

leusen. Tot hun verrassing zat Natascha als 

chauffeur achter het stuur van deze toch 15 

meter lange bus. Merkwaardig genoeg ble-

ven de grappen achterwege, hoewel er misschien toch wel wat gemompeld 

werd. Maar Natascha liet blijken voor geen kleintje vervaard te zijn en gaf de 

bemanning van de bus geen kans om kritiek te uiten, zij het dat er gewaardeerde 

tonen klonken. Het eerste echte doel was Burg Bentheim in Bad Bentheim waar 

we door twee gidsen werden ontvangen en gesplitst een rondleiding door de 

burcht kregen.  Onze gids sprak een dialect dat voor sommigen onder de Lam-
bardisten die het Twents machtig waren, gemakkelijk bleek te verstaan. Hoe 

dan ook  het was een heel interessante excursie, waaruit de band met ons eigen 

vorstenhuis duidelijk naar voren kwam.  

KOORREIS NAAR MÜNSTER 
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Veel van het centrum van Mün-

ster is tot voetgangersgebied 

uitgeroepen en was het een hele  

toer voor Natascha om de bus 

toch op een acceptabele afstand 
van het Treff hotel te parkeren, 

maar ze deed het wel. Het Treff hotel is schitterend, modern en nog niet zo 

oud; de ruimte waar we zouden dineren en  

ontbijten zag er ook prima uit en we deden het 

gepresenteerde voedsel alle eer aan ! Voor die  

vrijdagavond stond er niets bijzonders op het 

programma en een aantal van onze groep ging 

al gauw op zoek naar de enige brouwerij die er 

z o u 

moeten zijn in Münster. Uiteraard 

was de brouwerij niet open, maar een 

nabije gelegenheid wel en daar werd 
dan ook ruimschoots gebruik van 

gemaakt. Voor de zaterdag was afge-

sproken met het locale mannenkoor 

dat we al dan niet samen op  een aan-

tal  plaatsen in de stad onze stemmen zouden laten horen, maar daar voor 

moest wel eerst “ingezongen” worden. Na wat heen en weer geloop tussen de 

ondergrondse garage – waar we kwalijke benzine-dampen naar binnen kregen, 

belandden we op het terras op de 2e. verdieping en gaven een dermate  zwaar 

geluid ten beste dat de gasten in het hele hotel gelijk wakker waren !  Nader-

hand kregen we toch positief commentaar Onze gastheren waren inmiddels 

ook gearriveerd en zo liepen we de stad in en gaven op drie verschillende 
plekken een „mini-concert‟ dat wel gewaardeerd werd door de luisteraars. 
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Aansluitend werden we per bus en lopend door de 

Domkerk en de stad geleid, waarbij uiteraard het ver-

haal van wederdoper Jan van Leijden niet ontbrak. 

De kooien waarin destijds de overblijfselen van hem 

en zijn kornuiten waren tentoongesteld, hangen nog 
steeds ter waarschuwing aan de Domtoren. Na de 

toen beschikbare vrije tijd goed doorgekomen te zijn 

en er in het hotel ook weer prima gedineerd was, ging 

het met de bus naar een plek waar alle Münsterse 

nachtbrakers verondersteld werden samen te komen 

en wat ook voor Lambardi wel geschikt  zou zijn. 

Helaas bleken de gegevens die de leiding gekregen 

had, niet met de 

werkelijkheid te 

kloppen en moest Natascha weer haar kun-

sten vertonen en de bus over een afstand 

van zo‟n 500 meter recht achteruit rijden. 
Een waar kunststukje  De zondag werd ge-

start met een bezoek aan de beroemde Bota-

nischer Garten van Münster, waar we een  

genoeglijk uurtje doorbrachten en van de 

hovenier in onze gelederen Jan Dijstelbloem veel leerden over  de exotische 

bomen en planten die daar aanwezig waren. Vervolgens een bezoek aan de 

Aasee voor een wandeling en tenslotte toch maar de terugreis naar Helmond 

begonnen. We waren in Velden wat te vroeg voor het diner en losten dit pro-

bleem op door in het belendende café de barkeeper te vergasten op onze zang – 

Rosemarie was zeer nadrukkelijk aanwezig – en genoten daarna van een voor-

treffelijk afscheidsdiner. Hulde voor dit restaurant Maasduinen, een gelegen-
heid waar Lambardi graag nog eens terug komt ! Gelukkig dat er mobieltjes 

zijn, zodat de dames wisten dat we eerder dan afgesproken op de thuisbasis 

kwamen.  Een geweldig weekend voor 

alle Lambardisten !     Verslag: Jan Z.  
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Fietsend door het Brabantse land doe je zo nu en dan een museum aan om er 

kort te verpozen, koffie te drinken of om je te zwelgen in nostalgie. Zo beland-

de ik in juli in het Nationaal Beiaard & Natuurmuseum te Asten. Daar stuitte ik 

op een enthousiast vertellende gids met de naam Chris van Heeswijk. Chris, 
bariton en lid sinds de laatste koorschool.  

Gewapend met museumjaarkaart was het de bedoeling om er even rond te kij-

ken. Het pakte anders uit. Chris wist bezoekers, waaronder ik, te boeien. Het 

werd meer dan ‟n kort museum bezoek. De gebruikelijk tijd voor „n rondgang 

met gids werd meer dan verdubbeld. Zijn verhaal over carillons en klokken in 

allerlei vormen en maten stammend uit de hele wereld, had al snel de vorm van 

lessen in geschiedenis, in antropologie, in muziek, werkmethoden en materiaal-

kennis. Allerlei verhalen werden vol vuur en enthousiasme verteld en gelar-

deerd met talrijke anekdotes.   

Het meest intrigeerde me de manier waarop hij een visueel gehandicapte jongen 

begeleidde en de vele  interessante objecten liet ervaren.  Ik zal het je laten zien 
……met je handen. Zei hij steeds, daarbij vergat hij stee vast de laatste drie 

woorden. Voor deze jongen was de algemene regel in ‟n museum even niet van  

toepassing; “NIET AANKOMEN”        aw 

 

Op de afbeelding een bel/klok uit Nieuw Guinea de voorloper van de gsm. 

Chris verteld hier met zijn handen.   

 

 

 

Voor die het nog niet weten; 

In het museum een uitgebreide 

collectie klokken & carillons 
uit  Europa, maar ook uit Me-

sopotanië, Siam, Qin, Nippon 

tot in Irian Jaya. Het oudste 

object telt meer dan 3000 jaar.  

Verzuim ook niet de prachtige 

tuin te bezoeken. 

 

www museumasten.nl 
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HET KLINKT ALS EEN KLOK  



. 
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 Zondag 14 november 2010 
15.00 uur 't Speelhuis 
kaarten á € 12,50 aan de kassa van het 

theater of bij secretaris Lambardi Peter van Bokhoven tel. 0492 
511064 petervanbokhoven@ hotmail.com  Ook onze leden kunnen u 
hierbij van dienst zijn.  

Hu'hum Het programma van Hu'hum laat zich nog het beste om-

schrijven als een serie op humoristische wijze gezongen opera aria's. 
De twee professioneel geschoolde stemmen van de tenoren Joost 
Manders en Stan Lambregts, samen met pianiste Rosemarie Seunti-
ëns, maken dat de muziek aanslaat bij een breed publiek. "Klassiek 
maar toch geen opera" "Komisch en kolderiek”a”opera fragmenten 
om  een zaal totaal op zijn kop te krijgen, is een prestatie van for-
maat…”.  Een citaat uit de vele recenties. 

Lambardi zal onder leiding van dirigent Ton Slegers nummers 

brengen passend in de sfeer van dit concert. Het veelzijdige koor zingt 
uit haar repertoire nummers uit opera, operette, musical, heden-

daags, en Slavische werken. 
Het koor zal deze middag ook 
een aantal nummer samen 
met Hu'hum ten gehore 
brengen. Lambardi wordt op 
piano begeleid door René 
van de Laar. 
een...."  Pagina 26 
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AFSCHEID IRMA FRANSEN   

 

  

Beste vrienden,   

 

Jullie aanwezigheid en jullie mooie zang hebben er mede toe bijgedragen dat 

het te vroege afscheid van Irma een onvergetelijk afscheid is geworden. Het 

was overduidelijk te zien en te horen dat jullie het graag voor Irma hebben ge-

daan. Ze zou trots op jullie zijn geweest. 

 

Ook namens onze kinderen wil ik Jullie, Ton, René en Petra hiervoor nogmaals 

bedanken. 
 

Het was ook hartverwarmend dat er zoveel dames aanwezig waren om van Ir-

ma  afscheid te nemen.  

 

Leon Fransen.   

  Deze opvallende advertentie ruimte is te huur. 

Vraag naar de voorwaarden. 
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Halloween is een feestdag die vooral in Ierland, het Verenigd koninkrijk, de 

VS en Canada gevierd wordt. Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen 

als het donker wordt aan bij huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen 

en lichtjes en roepen trick or treat . De bewoners geven de kinderen dan snoep-

jes. Jonge volwassenen gaan soms naar Hallo-
weenfeesten. De naam "Halloween" is afgeleid van 

Hallow-e'en, ofwel All Hallows Eve 

(Allerheiligenavond), de avond voor 1 november. 

In de Iers-Keltische kalender begon het jaar op 1 

november, 31 oktober was dus oudejaarsavond. De 

oogst was binnen en dus was er even tijd voor een 

vrije dag, het Keltische nieuwjaar. Deze dag  was 

ook nog om een andere reden bijzonder. De Kelten geloofden namelijk dat dan 

de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te 

proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. De gees-

ten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden aangetrokken door voedsel 

voor hen neer te leggen bij de deur. Om echter de boze geesten af te weren 
droegen de Kelten maskers. Toen de Romeinen de Britse eilanden binnen vie-

len, vermengden ze de Keltische traditie met de eigen tradities. Einde oogst-

maand oktober en  het eren van de doden. In de 9e eeuw steekt een Europees 

christelijk gebruik de zee over en vermengt zich met het Halloweenfeest. Op 

Allerzielen - 2 november - gingen in lompen gehulde christenen de dorpen rond 

en bedelden zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een 

gebed te zeggen voor de dode verwanten, om op die manier zijn bevrijding uit 

de tijdelijke straf (het vagevuur waarin hij verbleef) te versnellen en zijn opna-

me in de hemel te bespoedigen. Het "Trick or Treat" spelletje vindt wellicht 

daar zijn oorsprong en de aflaat zoals de rk-gelovigen die kenden.     Het feest 

is in de 9e eeuw door Ierse immigranten naar de VS gebracht. In Ierland was de 
aardappeloogst mislukt, de Grote hongersnood decimeerde razendsnel de be-

volking en de Ieren begonnen omstreeks 1840 massaal naar Amerika te vluch-

ten. En zoals vaker voorkwam onder migranten: in den vreemde zoekt men 

contact en steun bij elkaar. Het heimwee naar de 

roots wordt verzacht in het verder beleven en on-

derhouden van de eigen feesten en gebruiken. In 

Amerika duikt dan de bekende jack-o'-lantern-

pompoen op, die in de hele wereld wellicht het 

bekendste gezicht van Halloween is. 

                        wikipedia/aw 

OORSPRONG HALLOWEEN  



VERJAARDAGEN   -    PROFICIAT !!! 

Ad van Gool   06-09 

Bert Somers   07-09  

Ben Jacobs   08–09  

Koos Branten    09-09 

Hans Adriaansen  11-09 

Harrie Swinkels  11-09 

Johan Doomerik  12-09 

Piet van Krieken(sen)   15-09 

Jacques Haagmans  17-09 

Jan Manders     07-10   

Wim Schoenmakers  12–10 

Piet vd Weele    15-10 

Piet Janssen   19-10 

Guus Broeckx(sen)  25-10 

Toon vd Meulengraaf  28-10 

Lambert vd Reek  28-10 

Jack Bijsterveld   30-10 

Chris Kepser(sen)  31-10 

Cyril Holten     02-11 

Cor vd Eeden    16-11 

Theo Verhallen           22-11 

Piet Cornelissen  27-11  
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COMMISSIE/TAAKVERDELING 
Camillo  

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 Janssen 

Wim van den Reek 

Theo Verhallen 

Geluidstechniek 

Lambert v d Reek 

 

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 

Henk Arts                        

                                                 

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                                        
Jan van Bussel 

Rinie Meijers       

Anton Weterings 

Jan Zuidervaart  

       

Programma commissie      

Ad van Gool  

Toine Hendrickx 

Piet Janssen 

Ton Slegers 
Harrie Swinkels 

Tiny van de Zanden 

 

Kleding 

Albert de Bont 

 

Fotograaf 

Jan Dijstelbloem 
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Traditioneel rond de patroon-

dag van St Caecilia,  wederom 

onze jaarlijkse feestavond, 

compleet met muziek, schets-

jes, zang & dans. Ook dit jaar 

hoopt de feestcommissie ieder-

een te kunnen begroeten op. 

  

Zaterdag 20 november  
 

Dit jaar in zaal de Kooning 

Mierloseweg 301 Helmond.   

Inloop vanaf  19.30 uur 

  

 

CEACILIAFEEST  



NIEUW OP DE LESSENAAR; AWAKENING 
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Het nieuwe werk dat onlangs op de lessenaar terecht kwam is een  gift van ons 

erelid Leon Fransen. Een heerlijk werk om bij weg te dromen. Het is een recen-

te compositie van  Joseph Martin (49) uit de U.S. geboren in North Carolina, 

waar hij zijn piano muziek studie volgde  aan de Furman universiteit in Green-

ville  Hij vulde dit aan met koordirectie en compositie. Vele piano concerten en 
recitals liggen vast op geluidsdragers die hij samen met grote symphonie orkes-

ten maakte. Via You Tube zijn tal van koorwerken, die hij in de loop van de 

jaren componeerde te horen en te zien. Awakening is een van de bekendste 

werken. Vele koorwerken naast pianocomposities zijn van zijn hand. Werken 

van zowel profane als voor kerkelijke doeleinden. Ook diverse populair kerst-

nummers ontstonden aan zijn piano naast  mysterieuze Keltische klanken, als-

mede romantische liederen. Hij viel ook regelmatig in de prijzen met zijn com-

posities.                   aw 

 

 

RINIE BEDANKT  
Heel wat jaren heeft Rinie de distributie van De Stem onder de leden van Lam-

bardi verzorgd. En dat niet alleen: hij zorgde ook dat De Stem terecht kwam bij 

mensen, die wel een stapje extra wilden verzetten om te zorgen dat de alleen-

staanden, weduwen en senior-leden onze Stem lazen. Ook stelde hij lijsten op, 

zodat iedereen wist wie waar en wanneer De Stem bezorgd moest worden.  

Nu het wat minder met Rinie gaat en hij zijn werk voor De Stem heeft moeten 

opzeggen, willen wij hem als Lambardi en meer in het bijzonder de redactie 

van De Stem bedanken voor alles wat hij heeft willen en kunnen doen. Wij 

geven net als hij de moed niet op, maar wensen Rinie, zijn vrouw en zijn gezin 

alle mogelijke sterkte toe. Jan van Bussel heeft zich bereid verklaard voorlopig 
Rinie‟s taak over te nemen.  

 

Redactie   
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  Jan Driessen 
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"Een toontje lager zingen" heeft alles met de zangkunst te maken. 

Veel ervaren het gemakkelijk om lager te zingen. Het is echter 

ook een uitdrukking om wat bescheidener te zijn . Zo kennen we 

ook de uitdrukking "Veel noten op hun zang hebben". Dat behoeft 

geen nadere uitleg. Uit Vlaanderen het gezegde “een schoon 

liedeken mag men drie keren zingen”. spreekt voor zich...toch!!. 

MAN DURF TE ZINGEN !  „t motto van 

de wervings actie 25 september .Een 

kraam een sandwichman en enthousiaste 

koorleden die passanten wijzen op de 

start van de nieuwe koorschool. 10 

januari 2011.  

Heb jij je buurman daar al over 

aangesproken? 

 

Lily of the Valley/ Dalkruid (Maianthemum 

bifolium) is een giftige, vaste plant, die 

behoort tot de aspergefamilie (Asparagaceae)  

Dalkruid bloeit in mei/juni met witte bloemen 

in tros vorm. De vrucht is een ronde bes en 

bevat een of twee zaden. De plant komt voor 

op beschaduwde plaatsen op voedselarme 

grond, zoals op de Strabrechtse hei en niet, 

zoals doet vermoeden in vruchtbare valleien .  

Zo lieflijk is het plantje ook niet. Grazers laten  

          hem staan; giftig.   

‘N TOONTJE LAGER. 

KOORSCHOOL  

WEET WAAROVER JE ZINGT  



Afwezigheid  melden bij  
1e Tenoren   Cees v.d. Jagt       0492-548052 

      Wim Schoenmaker      0492-552761 

2e Tenoren   Thieu van Aken                       040-  2435720  06 43000499 

Baritons       Lambert v.d. Reek      0492-546243 

Bassen    Jo Sneijders       0492-543850 

 

 

Voor boekingen gelegenheidskoor Camillo 

Camillo    fritsvanbussel@chello.nl       0492-547426 

                                                                                  

 

Secretariaat   Peter van Bokhoven      0492-511064 

    petervanbokhoven@hotmail.com 

 
Penningmeester     Chris Hendriks               0492-512042/06-44513551 

    Banknummer 47.45.40.715 

    Gironummer  10.85.685 

 

Dirigent       Ton Slegers                     040-2853381  

 

BESTUUR 
 
Voorzitter                Wim van den Reek      

Secretaris                 Peter van Bokhoven            

Penningmeester       Chris Hendriks                 

Vice-voorzitter        Piet Janssen                           

Bibliothecaris          Ad van Gool   

Hoofdcontactman    Martin van Rooij                      

Donateurs                Cees Toemen     

 

 

www.mannenkoor-lambardi.nl    

CONTACTMANNEN  
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Opmerkelijke Opmerkingen 

 

Het oudste, echtste en schoonste muziekinstru-

ment, het instrument waaraan onze muziek alleen 

haar bestaan dankt, is de menselijke stem. 
Richard Wagner (1813-1883) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   Zingen onder de douche 


