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DE VOORZITTER
Beste Lambardisten,
Sinds mijn laatste stukje hebben wij een aantal optredens achter de rug. Om te beginnen het optreden
in het Carat paviljoen. Op een zonovergoten septemberdag voor een talrijk aanwezig publiek werd er
samen met de fanfare Caecilia uit Lieshout een concert verzorgd. Helaas geen nummer in samenwerking, maar al met al een geslaagd optreden waar het
publiek van kon genieten. Ter afkoeling werd nog een lekker pilsje gedronken
(kwam goed van pas met die temperatuur).
Op zaterdag 31 oktober vertrokken wij in twee bussen, vergezeld door meerdere partners, naar het West Brabantse Made, alweer wij het jaarlijkse feest van
het Mades Mannenkoor mochten opluisteren. Door de kronkelende straatjes
kwamen wij toch op de plek van bestemming aan en konden wij na inzingen en
de koffie aan de slag in de kapel bij het gemeenschapshuis. Lambardi liet zich
van een goede kant horen, mede door de drie leden, die uit Made afkomstig
zijn. Een ervan wisselde telkens van strik om zodoende als enige alle liederen
op die avond gezongen te hebben. Een goede prestatie van beide zijden, waarna
gezamenlijk nog een lange tijd de gezelligheid werd gezocht. Ook in de bus
werd nog naar hartenlust gezongen en al met al was het een latertje geworden.
Tot slot ons najaarsconcert in samenwerking met het Venray’s Mannenkoor.
Dit koor bestaat dit jaar maar liefst honderd jaar en was met zo’n honderd zangers naar het Speelhuis gekomen. Zij gaven voor de pauze een prima voorstelling van wat zij kunnen. Zeer verrassend was het zingen in kleine groepjes,
hetgeen al vele jaren bij hen gebruikelijk is. Na de pauze konden dan wij eindelijk aan de slag. Lambardi toonde aan dat het zich kan meten met de betere koren in Nederland. Wij lieten van ons horen en ik mag wel zeggen dat het publiek heeft genoten. Na afloop werd uiteraard het glas geheven met onze Limburgse zangersvrienden. Deze lieten nog een aantal liederen aan de bar horen.
Zaterdag 21 november staat het Caeciliafeest weer voor de deur, waarvan ik
hoop dat het wederom een gezellige avond wordt. Vervolgens zien wij uit naar
het kerstconcert in Stiphout met de Pointwood Big Band en dan nadert het einde van het jaar alweer.
Wim van den Reek
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CONTRIBUTIE 2010
Zoals op de halfjaarvergadering van 20 juli is besloten,
wordt de contributie met ingang van 1januari 2010 verhoogd.
De nieuwe bedragen zijn:
€13,00 per maand,
€39,00 per kwartaal,
€78,00 per half jaar,
€156,00 per jaar.
Voor de rustende leden en leden die alleen lid zijn van Camillo wordt het nieuwe contributiebedrag €39,00 per jaar. Deze leden ontvangen ter zijner tijd hiervoor een nota. Aan alle leden het dringende verzoek tijdig
u overschrijving bij de bank aan te passen. Dit voorkomt een hoop gedoe achteraf. Alvast bedankt voor de medewerking.
De Penningmeester Chris Hendriks

Gemeente museum; tot 17 januari 2010
van Elliott Erwitt 1948-2001
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LAMBARDI IN MADE
Zaterdag 31 oktober 2009, hoofdingang West-Ende. Om 17.00 uur staan de
twee bestelde bussen gereed. Bijzonder gedisciplineerd helpen we eerst onze
dames en daarna onszelf de bus in en binnen een kwartier zijn we volgens plan
op weg. Over ongeveer een uur zullen we in Made zijn. De stoelen staan op
stand “small”, wat wel aangenaam is als we onderweg in winterweer belanden.
Al gauw worden de lunchpakketjes geopend en de geuren van Helmondse
worst, -zult en gekookte eieren drijven voorbij. Wij zitten in de eerste bus en
hebben geluk. Onze chauffeur weet de weg. De tweede bus is een volgbus. Die
chauffeur weet de weg nog niet zo goed en wordt daarom een volger genoemd.
Maar goed, we zijn op tijd in Made en worden warm verwelkomd door onze
eigen Made-leden Anton, Jan en Guus. Nadat we onze dames hebben geparkeerd in de foyer, gaan we naar de kapelzaal “De Mayboom”. Inzingen!
De beschikbare ruimte is krap en ongemakkelijk. Maar waar een wil is, is een
weg. Het lukt, iedereen is alert en er valt niemand. Let op, 2x – 3x pianissimo,
kijken naar Ton, leg gevoel in je zingen!
Om 20.00 uur opent Made het concert en
Lambardi kan genieten van de zang van
onze gastheren. Het is toch extra fijn als je
een solist, of zelfs solisten, in je midden
hebt. Je ziet en hoort ook hier dat verschillende dirigenten evenzoveel verschillende
interpretaties kunnen hebben, die toch fraai
en aangenaam zijn. De tweede helft voor
de pauze zingt Lambardi. Met aandacht en met gevoel. Prima!
Onze dirigent, onze dames, maar ook de kritische Mayenaers, zijn tevreden. Na de pauze
opent Lambardi en Made sluit het concert af
met een stevig aantal Russische stukken.
Ook nu is er terecht uitbundig applaus. Complimenten voor de dirigenten Peter Ligthart
en Ton Slegers en voor de uitstekende pianisten Joep Meijer en René v.d. Laar.
Rond half elf begint de feestavond met bal in de theaterzaal. Jammer, de zaal is
te klein en de muziek wellicht wat aan de harde kant. Maar we hebben het allemaal toch naar onze zin. In de bus naar huis zingen we nog een uur lang alles
wat we in Made nog niet hebben gezongen.
Zo’n uitstapje mogen we gerust nog eens herhalen. Piet Janssen Pagina 4

VENRAY’S MANNENKOOR
Het concert 15 november j.l. in het Speelhuis was wat we in de voetbalwereld noemen ‘n derby. We stellen voor…. Venray’s mannenkoor.

Het koor vormt een onlosmakelijk deel van het rijk geschakeerde culturele en
maatschappelijke leven van de stad Venray. In 2001 werd een gratis koorscholingscursus gestart met als doel om jonge mannen tussen de 25 en 50 jaar kennis te laten maken met mannenkoorzang. Het was, en is nog steeds, een belangrijke pijler om het koor te verjongen. In de jaren na 2001 kwamen er maar liefst
30 jongemannen bij in de leeftijd tussen de 22 en 40 jaar. Het aantal actieve
leden bedraagt thans 117. Een van de muzikale hoogpunten in bijna 100 jaar
mannenkoor, was de deelname aan het KNZV concours. Het concours dat in
oktober 2002 begon en eindigde in september 2003 werd voor het koor iets om
nooit te vergeten. Het koor mag zich sinds september 2003 vice-kampioen van
Nederland noemen. Het repertoire bestrijkt een breed scala aan werken uit de
gehele muziekgeschiedenis;op profaan en op religieus gebied, van klassiek tot
modern en in een veelvoud van talen. Van zingen met een kwartet tot natuurlijk
vooral met het hele koor. Elke 2 jaar maakt het Venray’s Mannenkoor, soms op
uitnodiging, een concertreis door Europa. Met als doel het behalen van een zo
hoog mogelijk muzikaal peil, en het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel.
Sinds februari 2003 staat het koor o.l.v. dhr Anton Kropivšek
Enkele hoogtepunten :
1992 tijdens het Limburgs kampioenschap reserve–kampioen geworden.
1994 op uitnodiging verzorgt het een concert in het Europees Parlement.
1995 een optreden in het Nationaal Museum te Praag.
1997 wordt het koor tijdens het Limburgs kampioenschap reserve-kampioen.
2000 concert in de kathedraal in Barcelona en in het klooster van Montserat.
2003 Vice-kampioen van Nederland tijdens KNZV concours.
2005 eerste theaterproductie "Reis door de tijd"
2005 concertreis Slovenië diverse optredens en 2x de show "Reis door de tijd"
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Bron; www.venraysmannenkoor.nl

‘N KERSTVERHAAL
Elke december, beloofde ik om van Kerstmis een kalme
en vredige ervaring te maken. Ik had niet essentiële verplichtingen teruggedrongen - veelvuldig kaarten schrijven, eindeloos bakken, versieren en zelfs teveel uitgeven.
Toch, vond ik mezelf nog steeds uitgeput, niet in staat
om de dierbare familiemomenten te waarderen en natuurlijk, de ware zin van Kerstmis. Mijn zoon, Nicholas, zat dat jaar in de kleuterklas. Het was een spannend jaargetijde voor een zesjarige. Weken lang leerde hij liedjes uit zijn hoofd voor zijn schools "Wintervoorstelling". Ik verkreeg
het niet over mijn hart om hem te vertellen dat ik moest werken tijdens de
avond van de opvoering. Onwillig om zijn stralende moment te missen, sprak
ik met zijn lerares. Zij verzekerde me dat er 's ochtends nog een generale repetitie zou zijn. Alle ouders die 's avonds niet bij de opvoering konden zijn waren
welkom om dan te komen. Gelukkig leek Nicholas tevreden met het compromis. Dus op de morgen van de generale repetitie, sloot ik tien minuten voor
aanvang aan in de rij en vond ik een plekje in de kantine. Door de ruimte zag ik
verschillende andere ouders stilletjes een plekje zoeken. Terwijl ik wachtte,
werden de leerlingen de kamer binnengeleid. Elke klas, begeleid door hun leraar, zat in kleermakerszit op de grond. Daarna stond iedere groep één voor één
op om hun lied ten gehore te brengen. Omdat het publieke schoolsysteem lang
geleden was gestopt met het verwijzen naar de feestdag als "Kerstmis", verwachtte ik niets anders dan plezier, commercieel entertainment - liedjes over
rendieren, Santa Claus, sneeuwvlokjes en goed humeur. Dus, toen mijn zoons
klas stond en "Christmas Love" [vertaling: "Kerstliefde"] zong, was ik lichtelijk verrast door haar titel. Nicholas straalde helemaal, net als zijn klasgenoten,
aangekleed met wollige wanten, rode truien, en stralende mutsen op hun hoofden. Degenen op de eerste rij - midden op het podium - hielden grote letters
omhoog, één voor één, waarmee ze de titel van het lied spelden. Als de klas de
"C staat voor Christmas" zou zingen, hield een kind de letter C omhoog. Toen,
"H staat voor Happy", enzovoort enzovoort, totdat elk kind zijn deel omhoog
hield en de complete boodschap "Christmas Love" las.
Pagina 6
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De voorstelling verliep gladjes, tot we haar plotseling opmerkten. Een klein, stil meisje op de eerste rij die de letter "M"
ondersteboven vasthield - zich er totaal niet van bewust dat
haar letter "M" leek op een "W". Het publiek van kinderen uit
groep een tot en met zes grinnikte om de vergissing van de
kleine meid. Ze had geen idee dat ze om haar lachten en dus
stond ze daar, trots met haar "W". Ondanks dat veel leraren de kinderen stil
probeerden te houden, hield het lachen aan totdat de laatste letter omhoog was
en we het geheel zagen. Een stilte viel over het publiek en men zette grote
ogen op. Op dat moment, begrepen we de reden dat we daar waren, waarom we
deze feestdag vierden, zelfs in chaos. Er was een zin voor onze festiviteiten.
Want toen de laatste letter omhoog werd gehouden, stond er luid en duidelijk
Vert:Christus was Liefde"

En, ik geloof, dat Hij dat nog steeds is.
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VAKANTIE-BELEVENISSEN
Het was me het jaartje wel. Oorspronkelijk was ons
een reis toegewezen naar de Baltische Staten en Rusland en omdat die uiteindelijk niet doorging, te weinig deelnemers, werden we als reisbegeleiders aangewezen voor de reis naar Zweden en Finland. Ook een
lange reis die alles bij elkaar toch zo’n 7weken in
beslag nam. Maar zeker de moeite waard.
De reis met 19 caravans en campers voerde van Denemarken via de nieuwe
Östersundbrug naar Zweden, waar we de volgende dagen en weken recht naar
het noorden door het prachtige Zweden reden. Het moet gezegd worden dat de
laatste paar honderd kilometers dwars door bossen, bossen en nog ’s bossen
gereden werd over een kaarsrechte weg. En dat was niet altijd plezierig, wel
saai en je moest oppassen dat je niet in slaap sukkelde. Maar goed, we kwamen
toch gezond en wel in Rovaniemi aan, de belangrijkste plaats aan de poolcirkel vlakbij het Santa
Claus-dorp. Dit Rovaniemi ligt op een soort kruispunt waar Zweden, Finland en
Lapland bij elkaar komen. Het
is echt interessant om meer
over de Lappen te weten te
komen en door een bezoek aan
een rendierenfarm lukt dat
ook. Ze dragen heel mooie felkleurige kleding en werken
hoofdzakelijk in de bossen(kappen voor export) daarnaast
hebben ze hun eigen rendierenfarm. Op weg naar Finland
passeerden we de ijsbreker Sampo waar we aan boord
mochten en de machinekamer konden bewonderen. Oud maar erg indrukwekkend! Zo hoog in het Noorden begint het toeristenseizoen pas medio juni en
eigenlijk rond het vieren van het midzomerfeest, op 21 juni. Dat houdt wel in
dat er weinig attracties open zijn en dat je erg op jezelf aangewezen bent. Maar
daar hebben we inmiddels wel ervaring mee opgedaan.
Door Finland rijden is een belevenis: veel minder bos
dan in Zweden maar veel water, meren te over ! Het is
een schitterend land met mensen die weliswaar onverstaanbaar Fins spreken maar desondanks vriendelijk
en aardig zijn.
Pagina 8

Vanuit de stad Lappeenranta werd een bustocht georganiseerd naar de oude stad Vyborg in Rusland. Nou
dat was geen lolletje: aan de Russische grens was het
wachten, controle, weer wachten met een andere controle van paspoorten en dat ging maar door. Totaal
hebben we een ruim drie uur aan de grens gebivakkeerd, toen door naar Vyborg waar het regende, waar
de Altstadt zo vervallen was, dat een bezoek geen zin
had. De boottocht terug naar Finland met diner aan boord maakte dat deze excursie nog leuk werd. De reis eindigde met een 27 uur durende ferry-tocht van
Helsinki naar Rostock in Duitsland; in totaal hadden we 20 campings bezocht
en een kleine 4000 km gereden.
Dan kom je thuis en denkt: “hè lekker effen uitrusten!” Maar nee de ANWB bleek nog een najaarsreis voor ons in petto te hebben. Daarvoor moest
wel eerst de route worden uitgezet. Afspraken met
gidsen, campings e.d. moesten worden gemaakt.
Weer in de auto en na negen dagen van routebeschrijving en besprekingen links en rechts, was deze
reis naar Navarra en Rioja in Spanje met afsluiting
in de buurt van Bordeaux weer een succes ofwel om in stijl te blijven in kannen
en kruiken. Want het was een reis die door diverse
wijnstreken ging. Of het deelnemers aansprak zal
eeuwig onbekend blijven. We gingen met totaal 17
equipes op pad. Het is een mooie reis met leuke
uitstapjes, prachtige landstreken, musea en natuurlijk de nodige “bodega’s”, waar uitbundig van het
edele druivenvocht genoten werd en diverse aantallen flessen wijn werd ingeslagen. Deze reis was een
relatief korte. Ze duurde drie weken, waarbij een afstand van 3500 km werd
afgelegd. Al met al een drukke bezigheid, het begeleiden van reizen Maar wel
leuk, dat wel ! Jan Zuidervaart.

Proost !
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DE AGENDA

2010

Zondag 13 december
Kerstconcert Trudo kerk 14.30 u. Pointwood Big Band
Zondag 20 december
Kerstconcert in Lucia kerk 14.00 uur & Houts Gemengd Koor
Donderdag 31 december
Oudejaars-mis Jozefkerk Helmond –Oost 17.00 uur
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VET MAN...
Onderstaand bericht knipten we uit het Eindhovens Dagblad.
Toine Hendrickx (bas) behaalde op een in september gehouden
internationale slagerswedstrijd Slavakto, het maximaal aantal
punten voor zijn 3D creaties in palmvet. Drie taferelen van
slachtingen bij de boer, zoals dat in de jaren ‘50 nog gebeurden, werden in
palmvet vormgegeven. De werkstukken werden gemaakt aan de hand van foto’s van de Lieshoutse fotograaf Martien Coppens. Ook op een eerdere wedstrijden scoorde Toine hoog. Twee jaar geleden nog won hij de eerste prijs met een
beeld van een middeleeuwse slager in vet. Vet man…...
aw
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WAAR KOMT KERSTMIS VANDAAN?
In de tijd dat het levensritme van de mensen zich nog
spiegelde aan het ritme van de aarde en seizoenen
vierde men in deze periode van het jaar reeds de
zonnewende. Uitgeput door de koude, duisternis en
een trieste, levensloze natuur vierden ze de kortste
dag van het jaar en de nakende terugkeer van het
mooie weer. Binnenkort zou immers de zon terugkeren en als een ware zegen het leven terugschenken aan moeder aarde en bloemen en planten weer doen groeien. Deze "decemberfeesten" vonden plaats van
november tot januari en kenden allerlei festijnen en feestelijkheden. En dat is
niet veranderd! Als symbool van het leven maakten de groene boom en het
vuur steeds deel uit van de feesten. Zo versierden de Romeinen hun huizen
reeds met hulsttakken en staken de Noormannen grote vredesvuren aan. Pas in
de derde eeuw begon het christelijke Westen, in deze periode van heidense
feesten, op 6 januari Driekoningen te vieren. Hierbij werd tegelijkertijd de geboorte van Christus herdacht, zijn verering door de Driekoningen, zijn doop en
zijn eerste mirakel te Kanäan. Het woord "Kerstmis" komt van het Latijn
"nitalis", wat geboorte betekend. In de vierde eeuw, meer bepaald in het jaar
354, besliste Paus Julius de eerste dat Jezus werd geboren op 25 december.
Zo werd Kerstmis één van de aller belangrijkste feesten van de Westerse wereld, zowel in de liturgische als de profane kalender. En de tradities rond Kerstmis komen waarschijnlijk doodgewoon voort uit de fascinatie die de mens al
eeuwen lang ervaart als hij het mysterie van het leven aanschouwd. Het leven
dat steeds opnieuw wordt geboren.
JZ
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HOUTS GEMENGD KOOR
Op 22 december zijn we te gast tijdens een kerstconcert bij het Houts Gemengd Koor in de Lucia kerk in Mierlo-Hout.
Het koor is op 16 mei 1916 opgericht als een R.K.Mannenkoor.
De oprichter, de heer Sjef Wannemakers, was tevens eerste dirigent
Het koor werd in de eerste wereldoorlog opgericht en moest in de tweede wereldoorlog haar activiteiten staken. De avondklok verbood activiteiten na zonsondergang. Op 16 mei 1946 werd toen uit dat eerdere Mannenkoor, een nieuw
koor opgericht met de naam: Houts gemengd Koor “Sint Caecilia”. Dit koor
stond onder leiding van de heer Frits van Vlerken. Onder zijn leiding kwam het
koor uit in de superieurenafdeling.
In 1992 scheidde zich een aantal leden af en begonnen een nieuw koor genaamd gemengde zangvereniging Crescendo. Om de zang voor ’t Hout te bewaren is op 13 oktober 2009 een fusie tot stand gekomen tussen de beide koren.
Gemengde zangvereniging Crescendo is opgeheven, Houts gemengd koor
St.Caecilia heeft haar naam veranderd. Er is nu een koor met 65 actieve zangers
onder de naam Houts Gemengd Koor. Ook heeft het koor een nieuwe dirigent
in de persoon van Hans van Zeeland. Het HGK repeteren elke dinsdagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur in de muziekzaal van de Geseldonk.
Hebt U zin om een keer kennis te maken met de gemengde zang ?
Kom langs, de koffie staat klaar.
Rinie Meijers
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Matthijs Vermeulen componist
Geboren Helmond 1888
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GELEGHEIDSKOOR CAMILLO
Het gelegenheidskoor van Mannenkoor
LAMBARDI is opgericht in de tweede
helft van 2005. De naam Camillo is
ontleend aan de Italiaanse zanger, componist Camillo Lambardi ( ca. 15601634).Het bestuur van Lambardi wil
middels dit gelegenheidskoor in de behoefte voorzien die er bestaat om diverse vieringen met mooie
mannenzang te omlijsten. Camillo is derhalve tegen een kleine vergoeding
beschikbaar voor het opluisteren van bijvoorbeeld huwelijken, uitvaarten, jubilea en andere vieringen.Camillo is een volwaardig onderdeel van Lambardi,
opgestart met voornamelijk actieve leden van het mannenkoor. Ine Nooijen is
de muzikaal leidster van Camillo. Camillo staat als onderdeel van Mannenkoor
Lambardi garant voor een prima uitvoering van een Requiemmis of het opluisteren van bijvoorbeeld een huwelijksviering of een jubileum. In de afgelopen
tijd heeft Camillo zijn bestaansrecht bewezen met het uitvoeren, naar grote tevredenheid, van diverse vieringen in het Helmondse en daarbuiten. De leden
van Camillo zijn allen, door hun lidmaatschap van het grote mannenkoor Lambardi, geoefende amateur zangers die met veel liefde en plezier repeteren om
van de diverse gelegenheden een succes te maken.Uiteraard zullen de leden van
Camillo hun uiterste best doen om een waardige dienst of viering voor de belanghebbende te verzorgen. De repetities van Camillo zijn elke donderdagmorgen van 09.30tot11.30 uur in het zaaltje bij de Goede Herder kerk aan de Geysendorfferstraat. De gezangen welke ingestudeerd worden zijn o.a. de Gregoriaanse vaste gezangen van de Missa Pro Defunctis, de Latijnse Missa In Honorem S.Eligii, het Ave Maria van W.J.Reyniers en anderen. Ook enkele werken
uit de Slavische ritus behoren tot het repertoire. Voor informatie kan men terecht bij: Frits van Bussel tel. 0492-547426 fritsvanbussel@chello.nl
Ine Nooijen tel. 0492-511745 i.klavier@gmail.com.

VAN DE REDACTIE
Graag ontvangen wij kopij voor het clubblad over activiteiten van de vereniging. De redactie behoudt zich het recht voor de aangeboden kopij indien nodig
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 1 inzenden voor 5 januari.
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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. 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

Dhr H. Stoop
Dhr /Mevr P. en G. 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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CAECILIAFEEST
Rond de naamdag van St Caecilia dit jaar op de feitelijke datum 21 november, de feestavond in Party Centrum De Molen. Alle ingrediënten voor
een geslaagd feest waren weer aanwezig. Stipt 20.00 uur is iedereen binnen en
de voorzitter heet allen welkom. Frans de Jong draagt zorg voor het aan elkaar
praten van de verschillende onderdelen. Muziek van het muzikale duo
“Calypso” uit Deurne, pronte en vlotte bediening van het personeel van het
Party Centrum De Molen. Een ware party.
De toon wordt gezet en onder leiding van Ton volgt er een korte serenade met,
Plovi plovi en Soon it will be done.
Dit jaar worden de jubilarissen Tinie van Lieshout(40jaar)Ben Jacobs(50jaar)
en Jo Snijders(50jaar) in de spotlights gezet en mogen ze de welgemeende felicitaties in ontvangst nemen. (zie pg 33) Ook de lamberdina’s, die het uiteindelijk mogelijk maken dat de leden trouw de repetitie kunnen bezoeken worden
niet vergeten en voorzien van een bloementje.
‘n Enkele act staat op het programma; Een delegatie van André Rieu gaf acte
de présence, eveneens kon de zaal genieten van een rasechte Helmondse neergezet door Berry Wijnen.
Ook de loterij werd met de nodige hilariteit afgewikkeld en de dansvloer was
regelmatig bezet.
Een hoogtepunt van de avond vormde toch een openlijke liefdes verklaring en
een openbaar huwelijks aanzoek van Piet Jansen. Piet werd daarbij geïnspireerd
door het prachtige romantische werk van Robert Schumann, Widmung. Als
solist zong hij dit mooie lied en richtte zich daarbij tot Dora zijn levensgezellin.
Dit aanzoek werd ondersdtreept door een grote bos met rozen . Toen daarop het
volmondig ja kwam van Dora zong het koor in koor.
Kortom een hele fijne en weer een bijzondere avond voor velen.
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NOG MEER TALENTEN ONDER ONS
Er schuilen nog meer talenten
onder onze leden. Hiernaast afgedrukt ‘n krantenknipsel van 18
november. Hans Roosen alias
Victorio Spaghetti ons “jongste
lid” Overigs is dit niet zijn enige
film waar hij de hoofdrol heeft en
daarmee schittert op het witte
doek. In het veleden acteerde hij
in een humoristische streekfilm.
Het thema daarin was dat hij op
grote voet ging leven in de veronderstelling dat hij het winnende
lot.
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MANNEN MET BALLEN
Het is inmiddels tot een vaste traditie geworden, dat voorafgaand aan de
jaarlijkse feestavond een gezellige en sportieve ontmoeting plaatsvindt op
zaterdagmiddag 21 november in de City Sporthal. Met ongeveer dertig
koorleden konden de negen kegels zich moeilijk staande houden. Onder het
motto Iedereen Moet Om! zag je de mannen met ballen over de kegelbaan
gaan. Kreten waren niet van de lucht als; ’n echte ballentent” of “de bal is
“weer rond”. De ober deed ook regelmatig zijn ronde en een schaal met snacks
deed eveneens regelmatig de ronde. Als de bal weer eens in goot belandde werd
al snel geroepen; “het materiaal niet deugd”, er werd weinig getwijfeld aan de
eigen techniek en men blaakte van zelfvertrouwen tijdens dit gezellig en sportief samenzijn.
aw
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WIDMUNG VAN ROBERT SCHUMANN
Met Widmung opent Robert Schumann zijn liederencyclus Myrthen* die hij opdroeg als ’n aan zijn bruid
Clara Wieck. Zeker in Widmung, drukt hij zijn diepe
emoties uit, zijn passie, zijn toewijding zijn angsten. Hij
geeft erin uiting aan zijn hoop en zijn dromen met Clara.
Hij begon de cyclus te componeren in het begin van 1840,
rondde het al af in april. De complete cyclus en bijbehorende gedichten werden uitgegeven in een rijkelijk gebonden boekwerk met een rood fluwelen inscripties;
"Aan mijn geliefde bruid.” "Widmung" is een van de
vijf gedichten van Friedrich Rückert. Schumann werd
geboeid door het meesterschap van deze dichter. De ritmische en technische aspecten boeide hem. Hij liet daarvoor zelfs de geschriften van Heinrich Heine even voor
gezien, wiens teksten en gedichten hem tot dan toe steeds inspireerde. In Widmung, hoor je Schumann’s gevoelens voor Clara in muziek uitgedrukt. Hij onthult er zijn diepste emoties.
wikipedia/aw

Du meine Seele, du mein Herz,
Du meine Wonn’, O du mein Schmerz,
Du meine Welt, in der ich lebe,
Mein Himmel du, darein ich schwebe,
O du mein Grab, in das hinab
Ich ewig meinen Kummer gab.

Du bist die Ruh, du bist der Frieden,
Du bist vom Himmel mir beschieden.
Daß du mich liebst, macht mich mir wert,
Dein Blick hat mich vor mir verklärt,
Du hebst mich liebend über mich,
Mein guter Geist, mein beßres Ich!
*Bloesem

Jij mijn bezieling , jij mijn hart,
Jij mijn verrukking, jij mijn smart,
Jij de planeet waarop 'k mag leven,
De hemel ook waarnaar 'k mag zweven,
O, jij mijn graf, waarin ik borg
Voor eeuwig mijn verdriet en zorg.

Jij bent de rust, jij bent de vrede,
Jij bent de hemel,nu mijn heden.
jij houdt van mij, k word zó beloond;
Jouw blik heeft mij mijzelf getoond.
Jij tilt mij uit boven mijzelf,
Mijn goede geest, mijn beet're helft!

‘t symbool van het huwelijk in tijd.
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RED NOSED REINDEER
De Amerikaanse versie van de Kerstman,
die zich verplaatst met een arreslee en
vliegende rendieren, verdringt in Europa
de oorspronkelijke figuren.
In Duitsland is het de Weinachtsmann, de
Finnen spreken van Jouleupukki, Père Noël
heet hij in Frankrijk en Father Chrismas in
Engeland. In Nederland stuit de kerstman op
hardnekkige weerstand van Sint Nicolaas,
min of meer de oorsprong van die Amerikaanse Kerstman. De namen van de
rendieren zijn gebaseerd op het boek The Night Before Christmas, dat in 1905
werd verfilm. Het bekendste van de rendieren is wel Rudolf (the Red-Nosed
Reindeer) waarover we zingen in een kerstmedley. Terwijl Sinterklaas uit het
warme Spanje komt, de Kerstman is op poolcirkel in Rovanieme Finland te
vinden. Volgens de Denen woont Julimanden in Groenland en iIn Rusland is er
Grootvadertje Vorst (Ded Moroz) die samen met zijn kleindochter Sneeuwvlokje (Snegoerotska) in de bossen bij Velik Oeastrsjoeg woont en op 31 december cadeau’s uitdeelt. Nederlandse kolonisten in New York hebben veel
bijgedragen aan het beeld van de Amerikaanse Kerstman als ‘n gezellige baas
met een witte baard. In 1822 beschreef een Nederlandse professor dit in een
gedicht aan zijn kinderen. Hij omschreef daarin de heilige Sint-Nicolas als een
oud gezellige mannetje met een rode neus, rode wangen en een witte baard. Dit
was het begin voor duizenden tekeningen van Santa Claus, zoals de Amerikanen hem noemen Het zijn ook de Amerikanen die het uiterlijk van de Kerstman bepaalden. De uit europa geïmporteerde Sinterklaas kreeg al gauw een
muts in plaats van de mijter. Ook de kromstaf verdween. Een lange tijd heeft
deze Kerstman een lang gewaad met mantel gedragen. In Nederland zetten de
kinderen schoenen voor de open haard, voor de Kerstman worden sokken opgehangen In 1932 liet coca cola een advertentie ontwerpen door de Zweedse kunstenaar Haddon Sundblom met daarop
twee kinderen ‘n fles cola aan de
Kerstman gevend. Deze reclamecampagnes, geven de figuur zijn huidige
uiterlijke kenmerken. De kleuren
rood en wit van de Kerstman zijn ook
dezelfde kleuren als van de Coca Cola
Company
aw
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SPEELHUIS
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VERJAARDAGEN
Cyril Holten
Peter van Deursen
Cor van de Eeden
Theo Verhallen
Piet Cornelissen
Frans Martens
Piet van Berlo
Guus Braam
Theo van Harsel
Paul Wijten
Anton Weterings
Tiny van de Zanden
Huub van Rijt
Christiaan v de Meulengraaf
Willie Verhorevoort
Toon Meulendijks
Peter v.d. Broek
Albert de Bont
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02 november
09 november
16 november
22 november
27 november
04 december
15 december
15 december
18 december
20 december
30 december
01 januari
06 januari
12 januari
20 januari
24 januari
25 januari
30 januari

SCHRIJVERSPEN/TOETSENBORD
De redactie van De Stem is er alles aan gelegen om een interessant en leesbaar cluborgaan voor en door de leden te onderhouden. Gelukkig waren er regelmatig bijdragen van de leden. Bijdragen op het gebied van; waar houdt een clublid zich mee
bezig, over muziek, koorwerken, uitvoeringen en andere clubactiviteiten. We hadden het afgelopen jaar daarvoor op het prikbord in het repetitie lokaal een lijst Voor 2010 hieronder het
overzicht.
Naam
editie
inleveren
Piet Schepers, Marc Vogels
1
15 februari
Jan van Bokhoven, Theo Talsma
2
9 april
Paul van Aken, Glenn van Lierop
3
21 juni
Henk de Greef, Jan Manders
4
27 september
Ben Jacobs, Jan Ligthart
5
22 november

 Onderling ruilen van ‘schrijfbeurt’ is prima, mits dit doorgegeven wordt aan de redactie.

 Ook als je niet aan de beurt bent

en je hebt een thema we

@

ontvangen het graag .

 Het artikel kan bestaan uit een vakantie-belevenis, een verhaal
over ‘je werk, je levensbeschrijving, een ‘positief’ verhaal
over een koorgebeuren e.d.

 Zoals gebruikelijk behoudt de redactie zich het recht voor om
kopij te corrigeren en/of in te korten. Een pagina zoals deze
(a5)bestaat uit +/- 300 woorden.

 De kopij s.v.p. per email aanleveren bij :
Jan Zuidervaart ( j.zuidervaart@orange.nl) of
Anton Weterings ( a.wetering@chello.nl )
Uiteraard zien we ook graag ‘n enkel adverteerder meer. Hiernaast ’n advertentie van de KLOKKEN EN UURWERKEN TOINE DAELMANS. We zingen
voor hem uiteraard graag “Es klingelt so herrlich..” Zo zouden we ook vaker
“‘n Blonde Jongen” willen zingen, toch …..?
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RECTIFICATIE
Per abuis stond in de Stem nr. 4 vermeld onder het kopje “Tijden veranderen”
dat we Helmonds Mannenkoor1952 heette bij de oprichting voordat we de
naam Lambardi kregen . Dit was echter een gruwel in de ogen van de mannen
van het eerste uur, die dan ook onmiddellijk reageerden: Het moet zijn het
Helmonds Koor 1952.
mea culpa mea maxima culpa !
Bij deze hopelijk rechtgezet !
De Redactie

KLOKKEN & UURWERKEN
TOINE DAELMANS
-Erkend restaurateur op gebied van luidklokken
torenuurwerken en carillons.
-In Nederland 600 grotere en kleinere installaties verzorgd.
-Tevens opdrachten uitgevoerd in Noord– ZuidAmerika, Europa en diverse Afrikaanse landen.
-Jarenlange ervaring opgedaan bij wereldbekende oudste klokkengieterij in Nederland.
Toine Daelmans
Wevestraat 30
5708 AG Helmond (Stiphout)
tel: (0031) (0)492 545577

info@daelmans.com

www.dealmans.com

COMMISSIE/TAAKVERDELING
Kas- controlecommissie
Frans Jongen
Jacques Haagmans
Jan Zuidervaart
Feestcommissie
Albert de Bont
Theo van Harsel
Frans Jongen
Henk Vlemmings
Thieu van Aken
Spaarkascommissie
Jan van Bussel
Tiny van Lieshout
Cees Toemen
De Stem
Rinie Meijers
Anton Weterings
Jan Zuidervaart

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 Jansen
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 Lambardi voor jou kan
doen maar wat kan
jij voor Lambardi
doen?

Programma commissie
Toine Hendrickx
Piet Janssen
Ton Slegers
Harrie Swinkels
Tiny van de Zanden
Ad van Gool
Kleding
Albert de Bont
Fotograaf
Jan Dijstelbloem
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MATTHIJS VERMEULEN
Matthijs Vermeulen is geen koorlid maar wel een
heel beroemde Helmonder. Uit Wikipedia, de

vrije encyclopedie het volgende. Matthijs Vermeulen werd geboren als Mathijs van der Meulen,
als zoon van een smid. Na een ongeluk in het bedrijf van zijn vader (die hem tot op dat moment als
zijn opvolger zag), ging Vermeulen studeren op het
seminarie bij de jezuïeten alwaar hij zijn eerste muziekleraar trof. In een brief aan zijn broer liet hij
weten, op zijn 14e een soort visioen te hebben gehad: hij wilde vanaf dat moment componist worden.
Vermeulen ontving privé lessen van Alphons Diepenbroek en raakte goed bevriend met hem en diens
gezin. Behalve componist was Vermeulen ook publicist. Hij werkte van 1909 tot 1920 als muziekcriticus bij verscheidene bladen
(o.a. De groene Amsterdammer en De Telegraaf). Vanwege conflicten met de
toen al wereldberoemde dirigent Willem Mengelberg, die zijn tweede symfonie
als onspeelbaar bestempelde, besloot Vermeulen Nederland te verlaten. Hij
koos ervoor naar Frankrijk te verhuizen, in de hoop op meer erkenning voor
zijn polyfone ambities en voor zijn op het impressionisme van onder andere
Ravel en Debussy geïnspireerde harmonieën. In 1921 vertrok hij daarom naar
Louveciennes, in de omgeving van Parijs, waar hij zijn drie volgende symfonieën (nummers 3 t/m 6) en tevens veel van zijn kamermuziek gecomponeerd
heeft. Teneinde zichzelf in leven te houden verrichtte hij journalistiek werk,
onder andere voor het Soerabaiasch-handelsblad. Zijn eerste vrouw Annie stierf
aan de gevolgen van ondervoeding, in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog verhuisde Vermeulen terug naar Nederland. Zijn tweede
vrouw werd uiteindelijk Diepenbrocks dochter Thea, met wie hij op 18 januari
1949 een dochter kreeg: Odilia. Zij trouwde met Ton Braas, die later de belangrijkste biograaf van Vermeulen werd. Vermeulen stierf op 79-jarige leeftijd in
het Noord Hollandse Laren. De "Mathijs Vermeulenprijs" is de meest gerenommeerde muziekprijs voor Nederlandse componisten. Voor jonge componisten
bestaat er bovendien de "Matthijs Vermeulen Aanmoedigingsprijs".
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Bron; wikipedia/aw

VORKJE PRIKKEN?
Het is ‘n aantal jaren een goede gewoonte
om na op de nieuwjaarsreceptie te gaan eten
met Lambardisten en Lamberdina’s
De organisatie hiervan heeft altijd informeel
plaats gevonden, daardoor zijn de nieuwe leden
onder ons niet altijd op de hoogte gesteld,
dat willen we bij de aankomende nieuwjaarsreceptie op 3 januari aanstaande graag veranderen. Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om daaraan deel te nemen.
Deze keer is het de bedoeling dat we in huis blijven bij West Ende en rond
16.00 uur aan tafel te gaan, waar we beginnen met:
Heldere runderbouillon met stokbrood en kruidenboter.
Aansluitend een lopend buffet met warme en koude gerechten bestaande uit:
Warm:

Koud:

Salade:

Gehaktballetjes in tomatensaus
Kipfilet stroganoffsaus
Panga filet in kruidenkorst
Frites en Rijst
Assortiment warme groenten
Huzarensalade
Haringsalade
Garnalensalade
Stokbrood met kruidenboter
Sla-melange, croutons, gefr. uitjes
Rode ui, Paprika, Mais, Tomaat, Komkommer.

Prijs:
Soep en buffet per persoon € 16,00
De drankjes zijn hierbij niet inbegrepen.
Aanmelden voor deelname kan tot 28 december bij Jan van Bussel.
We hopen op een grote deelname.

Pagina 30

pagina advertentie

Jan Driessen
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JUBILARISSEN 2009
Dit jaar tijdens Caecilia feest werden drie personen geëerd met hun jubileum.

Tinie van Lieshout werd als 40 jarig lid een oorkonde overhandigd met
daarop zijn verdiensten. Tinie heeft in al die jaren diverse functie vervuld Zo
was hij lid van de feestcommissie,bestuurslid met als functie 2e penningmeester, en hij had een bijzondere taak als administrateur van de donateurs acties en
de technische en logistieke deel van actie overschotje. Ook is hij nog steeds lid
van de reis en spaarkas commissie.
Jo Snijders 50 jaarlid mocht als derde een bewijs van trouwlidmaatschap
in ontvangs nemen. Jo is in twee periodes in totaal 17 jaar bestuurslid geweest . Eerste 9 jaren als hoofdcontactman en later 8 jaar als archivaris. Deze
functie vervult hij tot op heden met verve voortgezet buiten het bestuur om.
Intussen is het archief in de vorm van plakboeken uitgegroeid naar +/- 1.300
A4tjes. Daarin zijn te vinden alle publicaties waarin de naam Lambardi voor
komt; Krantenaankondigingen, recensies, programma's, folders en dergelijke.
Alles is inmiddels opgeslagen in het gemeentelijk archief, dat nu in Eindhoven
is gevestigd. In 1992 bracht hij nog een honderdtal kostuums van Lambardi
naar de stad Warschau en deze overgedragen aan het jongens– meisjes-, en
gemengd koor Lutnia
Ben Jacobs 50 jaar lid ontving eveneens een certificaat waarin dat is vastgelegd Ondanks het feit dat hij als zelfstandige ondernemer, groenteman op
verschillende markten, weinig tijd had voor nevenactiviteiten, is hij toch vanuit
Lambardi betrokken geweest bij de oprichting van de Keienkwekkers, waaruit
later de Keiengalmers zijn voorgekomen. Bij het 44 jarig bestaan daarvan was
hij nog de enige oprichter. Ook in de door Lambardi geproduceerde “musical”“
De Kattenhimmel speelde Ben een belangrijke rol.
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PERS PUBLICATIES
In de wandelgangen hebben we de afgelopen dagen de opmerking gehoord
“waarom stond er geen vooraankondiging in de pers voor het Speelhuis
concert” Een terechte vraag waarop ik hier zal proberen helderheid in te verschaffen. Wanneer wij een activiteit hebben waarvan we denken dat er wellicht
iets over gepubliceerd zal worden gaan er altijd berichten uit naar de media
zoals:Eindhovens Dagblad, De Trompetter, De Loop, Traverse, Zondagsnieuws, Stadsradio Helmond, Stads en TV Helmond. Bij het E.D. kan het nog
wel eens mis gaan, omdat de redactiecultuur in Eindhoven zegt, “stuur alles
maar naar ons, wanneer het niet voor de cultuurbijlage is sturen wij het wel
door naar de stadsredactie Helmond”. Deze laatste op haar beurt zegt;”stuur
maar naar ons wij sturen het eventueel wel door de cultuurredactie in Eindhoven”. Naar beide sturen is ook weer gevaarlijk want dan laat de een voor de
ander het misschien liggen. Dus nu naar Eindhoven gestuurd en er achteraan
gebeld en dat heeft er in ieder geval toe geleid dat er een recensent van het E.D.
in de zaal zat. Op maandag hebben we het verslag hiervan in de krant kunnen
lezen. Waarom dan nergens een vooraankondiging? Zoals eerder gezegd gaan
er altijd berichten uit, zo ook voor 15 november. Het bericht had echter als laatste regel “Theater ’t Speelhuis is geheel uitverkocht” Voor de bladen is dit aanleiding geweest om niets te publiceren en daar is wat voor te zeggen. Hadden
wij deze vermelding achterwege gelaten hadden er wellicht tientallen mensen
aan de kassa te horen gekregen dat het al wekenlang uitverkocht is, ook niet zo
fraai natuurlijk. Deze les leert ons dat we een volgende keer misschien moeten
schrijven “ er zijn nog enkele kaarten beschikbaar” Er moeten dan natuurlijk
nog wel kaarten aan de kassa te koop zijn. Worden deze uiteindelijk niet verkocht missen we wel de inkomsten, ook vervelend. Wat is wijsheid in deze?
Wanneer wij de zaal via de leden uitverkocht hebben, kunnen we niet veel meer
doen dan, zoals we het dit jaar gedaan hebben er achteraan bellen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de zaal vol zit en dat is dit jaar weer erg vlot gegaan
daarvoor dank aan alle leden die hun best hiervoor hebben gedaan.
Ik geloof overigens wel te mogen stellen dat Lambardi in zijn algemeenheid
over publiciteit niet te klagen heeft en dat we nu met de recensie ook goed
“gescoord” hebben. Beste leden wees gerust er gaan altijd berichten de deur uit
vergezeld met foto’s e.d.. Ook wij zien achteraf pas wat de bladen er wat mee
doen of niet. We hebben het helaas niet altijd zelf in de hand.
Vanaf deze plaats fijne feestdagen en een voorspoedig
2010.
de secretaris
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WISSELENDE STEM-MINGEN.
Een nuttig kerstcadeau!
Professioneel zingen voor iedereen. Ineke van Doorn uitgave de
Volkskrant € 24,95 Een suggestie voor Lamberdina’s?

Onze website.
Er is pianomuziek per partij te downloaden waar je vervolgens
mee aan het werk kunt. Ook is er ’n actuele versie van de Stem in
kleur te vinden. De webmaster
Mijn god ……..wat een wereld !?

Nieuw concerthemd nodig?

levering per kwartaal.. U kunt
de bestelling altijd opgeven bij Albert de Bont met onderstaande strook .

Ondergetekende naam:
verzoek te leveren een smoking-hemd conform
Lambardi stijl boordmaat:…………………….
Datum:…..………………...
Handtekening:……………………….………..

CONTACTMANNEN
1e Tenoren
2e Tenoren
Baritons
Bassen

Camillo

Afwezigheid melden bij
Cees v.d. Jagt
Wim Schoemaker
Tiny v.d. Zanden
Lambert v.d. Reek
Jo Sneijders

0492-548052
0492-552761
0492-541869
0492-546243
0492-543850

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

Secretariaat

Peter van Bokhoven
0492-511064
petervanbokhoven@hotmail.com

Penningmeester

Chris Hendriks
0492-512042/06-44513551
Banknummer 47.45.40.715
Gironummer 10.85.685

Dirigent

Ton Slegers

040-2853381

BESTUUR
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-voorzitter
Bibliothecaris
Hoofdcontactman
Donateurs

Wim van den Reek
Peter van Bokhoven
Chris Hendriks
Piet Janssen
Ad van Gool
Mantin van Rooij
Cees Toemen

www.mannenkoor-lambardi.nl
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Opmerkelijke Opmerkingen
Onder alle ervaringen van de aarde zou enkel de
liefde kunnen wedijveren met goede muziek.
Maar gelukkig, zij completeren elkaar. Zij vermeerderen zelfs elkaar.
Matthijs Vermeulen ( Helmond1888-1967)

kerst

Advertentie

Vane druk
drukwerk

