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DE VOORZITTER 

Beste Lambardisten,  

Dit stukje wordt geschreven kort na het herfstcon-

cert met Hu‘Hum. Als voorzitter ben ik nog onder 

de indruk van deze zondagmiddag. Een vol Speel-

huis, een natte en koude herfstdag, maar binnen vol-
op sfeer en cultuur. Te midden van dit alles een trot-

se voorzitter. Het was werkelijk een Lambardi waar-

dige voorstelling. Een goede opkomst, enthousiaste 

toehoorders en gelukkig kan klassiek gecombineerd worden met humor. De 

heren van Hu‘Hum, Joost Manders en Stan Lambregts, onder begeleiding van 

Rosemarie Seuntiens, bewezen hun mannetje te staan. Twee prachtige tenoren, 

die van zich lieten horen. Ook wij als Lambardi lieten ons van onze beste kant 

horen. Werkelijk klasse. En dan doet het goed om na afloop al de tevreden 

commentaren te horen, zowel van onze burgemeester en wethouders als van 

onze sponsors en leden van de stichting. De mensen waren enthousiast over de 

combinatie en niet in het minst van de door ons gebrachte nummers. Het was 

nog lang gezellig na afloop en terecht. Betekent dit dat wij nu een tandje min-
der kunnen schakelen. Neen, natuurlijk niet want adel verplicht en het gezicht 

is alweer gericht op het kerstconcert met de Rimbo band. Ook dan reken ik 

weer op een Lambardi dat er staat. Ook dan zullen wij van ons laten horen. 

Ondertussen loopt de werving voor de koorschool door en ik doe dan ook nog 

een oproep aan de leden om zoveel mogelijk mannen enthousiast te maken voor 

de koorschool die in januari weer start.  

In mijn laatste stukje sprak ik over de koorreis. In hetzelfde nummer ook een 

verslag met daarbij de nodige foto‘s. Deze zijn met dank aan Jan Dijstelbloem 

opgenomen. Je kunt Jan vrij gemakkelijk over het hoofd zien, want hij is niet 

de grootste man in het koor. Maar hij is wel groots in het maken van foto‘s van 

Lambardi in allerlei acties. Waarvoor dank. Het vermelden van het feit, dat de 
foto‘s van de reis tot een netto opbrengst voor het koor leiden, is zeker ver-

plicht. De opbrengst van de foto‘s vloeit na aftrek van kosten rechtstreeks naar 

onze penningmeester. Je kunt wel stellen dat dit de ware Lambardi mentaliteit 

is. Op dit moment ga ik op trainingskamp voor de aanstaande jeu de boules 

wedstrijd op 20 november (Caeciliafeest). Een aantal trainingen door Franse 

petanque kampioenen zou voldoende moeten zijn. 

Mannen wij gaan nog een aantal mooie weken tegemoet in 2010 alvorens wij 

dit jaar weer gaan afsluiten. Ik zie u allen bij de volgende bijeenkomsten. 

 

Wim van den Reek    PPagina 2  
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een voorspoedig 2011 



OORSPRONG KERSTLIEDEREN 
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Christus. 

Van oudsher is Kerstmis in de christelijke wereld een 

liturgisch feest. De eucharistieviering rond middernacht 

was altijd een belangrijk moment in veel parochies. De 

naam van het feest is dan ook afkomstig van 'Kerst-
misse', de mis van Christus. Tegenwoordig is Kerstmis 

ook een gezellig familiefeest; een kerstboom met kerst-

ballen, gezellig tafelen met de familie en kerstliedjes op de achtergrond. Soms 

is er onder de kerstboom nog een kerststal te vinden die verwijst naar de origi-

nele christelijke betekenis. Veel elementen van het kerstfeest gaan terug op pre 

christelijke en Germaanse tradities. De Germanen vierden in de periode rond de 

kortste dag midwinter- of joelfeesten (winterzonnewende) waarbij het kwaad 

werd verjaagd en het licht begroet. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot 

op de dag van vandaag jul. Het joelfeest duurde twaalf dagen, waarvan de kort-

ste dag van het jaar (21/12) de belangrijkste was. Men ontstak dan het Joelvuur 

en offerde een everzwijn. In de vierde eeuw na Christus zorgde keizer Constan-

tijn de Grote ervoor dat Kerstmis op 25 december zou vallen. Tot dan toe werd 
rond de Middellandse Zee op deze datum, onder vele verschillende namen zoals 

Ra in Egypte en Helios in Griekenland, de zonnegod vereerd. Omdat Jezus het 

Licht van de Wereld genoemd werd 'besloot' Constantijn dat hij rond deze 

feestdagen geboren moest zijn. Bovendien had men rond 25 december reeds 

vrije dagen dankzij de Saturnalia, een feestelijke dag met veel geschenken. Het 

geven van cadeautjes met Kerstmis gaat terug op deze Saturnalia en op het Ro-

meinse nieuwjaarsfeest dat gepaard ging met het geven van geschenken aan de 

kinderen en de armen. De Santa Claus die deze cadeautjes brengt is afgeleid 

van onze Sinterklaas. Volgens onze Gregoriaanse kalender vieren we het kerst-

feest op 25 december en volgens de Juliaanse kalender, in gebruik in de oosters-

orthodoxe kerken, twee weken later. In de negende eeuw 
kwam er een verbod van Karel de Grote om bomen te versie-

ren met Kerstmis. Luther (begin 16e eeuw) verklaarde de 

kerstboom opnieuw tot symbool van de geboorte van Jezus. 

Eerst stond de boom alleen nog in de kerken, maar eind ne-

gentiende eeuw haalde men, allereerst in protestantse landen, 

de boom ook de huiskamer binnen. Van oudsher kennen we 

veel kerstliederen voortkomend uit religieuze gezangen. Een 

bekend lied dat zijn oorsprong in de Middeleeuwen heeft, is 

Nu Zijt Wellekome. In vroeger eeuwen werden kerstliederen 

nog vaak gezongen in het Latijn, bekend on-

der de verzamelnaam Cantiones natalitiae.   Pagina  4 



Uit de achttiende eeuw kennen we ook werken van grote componisten. Zo com-

poneerde J.S., Bach het Weihnachtsoratorium. Het stuk bestaat uit zes cantates 

die de periode van Kerstmis 1734 tot en met Driekoningen 1735 betreffen. De 

tweede cantate is geschreven voor Tweede Kerstdag. Door velen wordt deze 

cantate als de mooiste en belangrijkste van de zes beschouwd. Een eeuw later 
kwam het nog steeds populaire kerstlied Stille nacht, heilige nacht tot stand 

door een samenwerking tussen Joseph Mohr en Franz Xaver Gruber: Op 24 

december 1818 heeft de kapelaan van de St. Nicolaas parochie in Oberndorf bij 

Salzburg, Joseph Mohr, een probleem; het orgel in de kerk is kapot en kan dus 

niet gebruikt worden. Om toch een feestelijke kerstviering te hebben, stelt 

Mohr aan zijn organist voor om het lied dat hij in 1816 geschreven heeft, te 

gebruiken Gruber schrijft er diezelfde dag een melo-

die bij voor twee mannenstemmen en een koor, met 

begeleiding van een gitaar. Diezelfde kerstnacht 

worden de zes coupletten van het lied voor de eerste 

keer uitgevoerd. Hierna blijft Stille Nacht, Heilige 

Nacht voorlopig alleen in Oberndorf bekend. Het 
lied komt terecht bij ‗n familie in Tirol die het lied 

in 1839 in New York ten gehore brengt. Tegen-

woordig is Stille Nacht, Heilige Nacht algemeen 

bekend in grote delen van de wereld en is het al vele 

jaren het meest gezongen kerstlied. Het lied is be-

kend in meer dan 200 verschillende talen. Rond 

1852 werd in Utrecht De herdertjes lagen bij nachte 

opgetekend,  alhoewel dit lied waarschijnlijk al uit 

de zeventiende of achttiende eeuw stamt. Er bestaan 

zelfs verschillende versies van dit lied: een 

‗protestantse‘ versie met als laatste regel 'En vonden 
het kindje daar', en een ‗katholieke‘ versie met '‘T liep tegen het nieuwe jaar'. 

Een ander bekend Nederlandstalig liedje is bijvoorbeeld Midden in de winter-

nacht van Harry Prenen, die het in 1943 dichtte. Eén van de weinige bekende 

liedjes zonder religieuze achtergrond is Oh Denneboom. Dit lied is, zoals vele 

andere kerstlieden, vertaald uit het Duits. De oorspronkelijke versie, O Tannen-

baum, werd in het Derde Rijk gebruikt ter verdringing van overige christelijke 

kerstliederen. Uit Amerika is de trend overgewaaid van de kerstman, de arre-

slee en het rendier met de bijbehorende liedjes zoals Jingle Bells en Rudolph 

the red-nosed reindeer. Tegenwoordig worden kerstliedjes niet langer in het 

Nederlands vertaald, maar zingen we ze lustig mee in het Engels. De laatste 

tientallen jaren hebben ook veel popgroepen zich op het kerstgenre gestort, 

zoals Slade met Merry X-mas en John Lennon met Happy Christmas, War is 
over. In veel landen worden deze nummers vaak grote hits. In Nederland wor-

den de nummers meestal echter pas na het Sinterklaasfeest uitgebracht en de 

tijd tot Kerstmis is dan te kort om de liedjes nog echt een hit te laten worden. 

                               Wikipedia/aw  
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De Trompetter van  6/10 

Zo kennen we Jan  steeds 

spiedend via zijn  derde 

oog. Jan Dijstelbloem onze 

club fotograaf in actie.   
Wij als redactie van De 

Stem beseffen het wel. Als  

hij dan zelf moet zingen 

schakelt hij in ‗n lid van de 

foto club op 14 november 

dat Rob Schats.     

  

 

 

 

 DOOR HET OOG VAN DE  CAMERA 
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Wie wordt de nieuwe koning  in 2010/2011? 

Op 21 november 1992 ben ik, Huub van Rijt toegetreden als gildebroeder van 

de in Mierlo gevestigde vereniging: Sint Catharina en Sint Barbara. Het gilde 

is opgericht in 1474. Bewijzen daarvoor zijn binnen het gilde, afgezien van 

mondelinge overleveringen, niet voorhanden. De heer van Mierlo Jan Dickbier, 
bouwde in 1473 bij zijn kasteel een kapel die hij opdroeg aan St. Catharina en 

St. Barbara. Het gilde komt voor het eerst voor in de taxatielijst van de geeste-

lijke goederen uit 1516. Het oudste koningsschild dateert uit 1619. Het zilver 

op de diverse koningsmantels getuigt van een kostbaar historisch bezit. Eén van 

de doelstellingen van het gilde was het beschermen van de geestelijke en we-

reldlijke overheid. Nu worden de gilden tradities met zorg in stand gehouden. 

Naar buiten toe zijn vooral geweer- en kruisboogschieten, het vendelzwaaien, 

het trommen en bazuinblazen, zichtbare activiteiten Elk jaar wordt tijdens  de 

Mierlose kermis op zaterdag op het gildeterrein aan de Heiderschoor gestreden 

om de fel begeerde titel: gildekoning  van St. Catharina en St. Barbara Mierlo. 

De weergoden waren ons dit jaar op de 11de september goed gezind. Onder een 

stralende zon werd de regerende gildekoning van 2009/2010 (Wim van Bom-
mel)‘s morgens in zijn ―paleis‖ afgehaald. Hem werd zoals gebruikelijk de ven-

delgroet gebracht. Als dank bood de koning het gilde een gezellig samenzijn 

aan met de nodige versnaperingen. Tijdens dit borreluurtje werd de volgorde 

van het schieten vastgesteld d.m.v. loting. Na het zingen van ―Het Zwaar Stuk‖ 

marcheerde de koning, omringd door de regerend deken, de gildebroeders, ven-

deliers, tamboers en de vaandrig, onder het commando van de kapitein, af naar 

het schietterrein om zijn titel te prolongeren. Op het terrein stond de schiet-

boom klaar; 16 meter hoog, met daarop de houten vogel. Het gaat erom dat 

degene die het laatste restje van de vogel met een welgemikt schot neerhaalt, 

gildekoning 2010/2011 wordt. Hij voert één jaar 

deze titel. Het eerste schot wordt volgens traditie 
door de pastoor (vertegenwoordiger van de gees-

telijke macht) gelost, gevolgd door de burgemees-

ter (vertegenwoordiger van de wereldlijke macht). 

Pas daarna strijden de gildebroeders om de felbe-

geerde titel. Tijdens het schieten bleek dat men 

een stevige, taaie vogel had gemaakt. Na heel wat 

schoten spleet hij doormidden en bleef voor de 

helft hangen. 

 

Vervolg pg  8 

LANG LEVE DE KONING! 
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Het 198ste schot werd een voltreffer. De Lambardist Huub van de Rijt haalde 

het laatste splintertje naar beneden. Zo werd ik dus  koning, evenals  in 1996. 

Daarna volgde de huldiging met de vendelgroet, begeleid door de zes tamboers 

en ging de erewijn rond. Dit schietevenement werd afgesloten met een voortref-

felijke koffietafel  in de open lucht bij een prachtige ondergaande zon. Ook het 
gerstenat bleef niet onaangeroerd. De geïnstalleerde koning  moet nu een zil-

verschild ontwerpen en dat werd aangeboden op de Teerdag in november. 

Daarna wordt dit schild aan gebracht op een van de koningsmantels, die door 

de gildebroeders bij de optochten worden gedragen. 

 

 

Huub vd Rijt. 

 



Men spreekt van lot, en verschillende loten, 

maar 't meervoud van pot is natuurlijk geen poten. 

Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten, 

maar zult u ook zeggen: één kat en twee katen? 

Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog. 
Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: ik woog, 

want woog is nog altijd afkomstig van wegen, 

maar is dan 'ik voog' een vervoeging van vegen? 

Wat hoort er bij 'zoeken'? Jazeker, ik zocht, 

en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht? 

Welnee, beste mensen, want vlocht komt van vlechten. 

En toch is ik 'hocht' niet afkomstig van hechten. 

En bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep. 

En evenmin zegt men bij slopen 'ik sliep'. 

Want sliep moet u weten, dat komt weer van slapen. 

Maar fout is natuurlijk 'ik riep' bij het rapen. 

Want riep komt van roepen. Ik hoop dat u 't weet 
en dat u die kronkels beslist niet vergeet. 

Dus: kwam ik u roepen, dan zeg ik 'ik riep'. 

Nu denkt u: van snoepen, dat wordt dan 'ik sniep'? 

Alweer mis, m?n beste. Maar u weet beslist, 

dat ried komt van raden, ik denk dat u 't wist. 

Komt bied dan van baden? Welnee, dat wordt bood.  

En toch volgt na wieden beslist niet 'ik wood'. 

'Ik gaf' hoort bij geven, maar 'ik laf' niet bij leven. 

Dat is bijna zo dom als 'ik waf' hoort bij weven. 

Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken. 

Maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken. 
't Is moeilijk, maar weet u: van weten komt wist, 

maar hoort bij vergeten nou logisch vergist? 

Juist niet, zult u zeggen, dat komt van vergissen. 

En wat is nu goed? U moet zelf maar beslissen: 

hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig, of ik slond? 

Want bij gaan hoort: ik ging, niet ik goeg of ik gond. 

En noemt u een mannetjesrat nu een rater? 

Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater. 

U ziet, onze taal beste dames en heren, 

is, net als ik zei, best moeilijk te leren! 

  

KLINK, KLANK, GEKLONKEN 
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DE AGENDA     2010 

 

18 december Miniconcerten Centrum Helmond. 13.30 u. 

19 december Kerstconcert  Rimbo-band 15.00 u.  O.LV.kerk  

31 december  Oudejaarsmis  17.00 u.  St Jozefkerk 

02 januari  Nieuwjaarsreceptie 12.00 u. West Ende  

10 januari start Koorschool  19.00 u. West Ende  

20 februari Jaarvergadering  20.00 u. Da Vinci zaal 
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Ook het komend jaar willen we weer graag een bijdrage voor het clubblad van 

onderstaande leden. De intentie is niet meer dan dat we als Lambardisten el-

kaar nader leren kennen d.m.v. van deze bijdrage. 

     .         inzenden voor  verschijning           naam  

  1           28 februari         maart        Henk Arts + Frits v. Bussel 

  2 28 maart             april        Jan Dijstelbloem + Lambert v.Doorn 

  3           16 mei                juni        Joos Gerhartl + Chris v. Heeswijk 

  4           3 oktober           oktober        Toine Hendrickx + Jan Jacobs 

  5           21 november     december        Wim v. Kuyen + John Megens 

  

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 zie—colofon. 

 

DE SCHRIJVERSPEN 2011  

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 nodig 

te corrigeren en/of in te korten. Opname van de kopij betekent niet dat de re-

dactie het met de strekking ervan eens is.  

        Kopij voor  De  Stem nr 1 2011 inzenden voor 28 februari  



Pagina 12 

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  

KLOKKEN & UURWERKEN  
TOINE DAELMANS  

 

.         

 

mailto:%20info@daelmans.com
http://www.daelmans.com/


Ik ben een getogen Madenaar of ―Mayenèr‖ zoals 

ze daar zeggen, maar mede als gevolg van wat 

beroerde oorlogsomstandigheden in deze regio in 

‘43,uiteindelijk geboren in Raams-donksveer in 
het toenmalige Theresiaziekenhuis. Voor het 

overige vooral in Made opgegroeid, de lagere 

school bezocht en van daaruit naar de middelbare 

school. Tot aan de militaire dienstplicht periode 

begin ‗62 heb ik er uiteindelijk gewoond. Hierna 

ben ik naar Eindhoven vertrokken waar ik de 

Sociale Akademie heb gedaan. Na mijn afstu-

deren heb ik, het nuttige met het aangename 

verenigend, een half jaar in Spanje gewerkt als 

reisleider. ‗n Hele prettige tijd maar het was zaak uiteindelijk toch een keer aan 

echt werk te gaan denken. Na wat sollicitaties her en der werd ik sociaal-
kultureel werker/opbouwwerker in Beek en Donk. Ik heb er ruim 7 jaar gewerkt 

en ben daarna in den Bosch terecht gekomen waar ik de leiding kreeg van een 

Woonvorm voor Lichamelijk Gehandicapten. Vervolgens werd ik in ‘81 ar-

beidsdeskundige bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst (kortweg GMD) 

waar ik tenslotte, bij haar rechtsopvolger het UWV, tot mijn pensionering in 

2005 heb gewerkt. Als arbeidsdeskundige was ik samen met een arts belast met 

het beantwoorden van de vraag in hoeverre iemand tengevolge van klachten 

al of niet geschikt was voor zijn/haar werk, dan wel voor mogelijk passend 

(ander) werk bij de eigen werkgever of elders. Daarbij diende ook te worden 

vastgesteld welke consequenties e.e.a. had voor een eventuele WAO-uitkering. 

Naast een gezin met drie kinderen was dat een drukke baan die ik ruim 13 jaar 

lang ook nog gekombineerd heb met het raadslidmaatschap van de gemeente 
Beek en Donk/Laarbeek. Na afloop daarvan was ik nog vier jaar voorzitter van 

de stichting Vluchtelingenwerk Laarbeek.  Omdat ik ook nog ‗n aktief ( com-

petitie)tennisser was had ik dus weinig tijd om nog andere dingen te doen.  

In ieder geval kwam het er maar niet van om bv. in koorverband te gaan zingen 

hoewel ik dat eigenlijk al heel lang graag wilde. Dat zou in Beek en Donk, met 

een in de superieure afdeling opererend gemengd koor best gekund hebben. 

Maar ja, zoals gezegd, geen tijd en uiteindelijk ook niet zo‘n belangstelling 

voor een gemengd koor. 
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EVEN VOORSTELLEN DAN MAAR ……….  

Jan Ligthart 
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Mijn vader, die tot een aantal jaren voor zijn dood dirigent was van verschillen-

de koren, o.a. het Mades Mannenkoor, riep altijd dat zijn vijf zoons het aan hun 

stand verplicht waren minimaal in een koor te zingen. Drie van mijn vier broers 

hebben dat ook al heel lang waargemaakt. Mij is dat eerst nu dus gelukt in Hel-

mond. Overigens zongen we als kind al geregeld in koorverband. Jaren aan een 
stuk werd maanden voor Kerstmis een kinderkoor geformeerd waaraan alle 

kinderen Ligthart(neven/nichten) deelnamen. Op die manier werden dan bij 

voorbeeld alle kerkdiensten tijdens de kerstdagen opgeluisterd. Er werd ook 

thuis veel gezongen. Bij allerlei gelegenheden zongen we meestal meerstemmig 

allerlei liederen, met een voorkeur wel voor het lichte Russische repertoire. 

Dat was aanvankelijk ook de reden waarom ik eerst eens ben gaan kijken en 

luisteren bij het Helmonds Slavisch Koor. Maar ja, dat bleek een gemengd koor 

waar ik niet echt zo‘n belangstelling voor heb en bovendien viel het me een 

beetje tegen, wat er zo her en der op concerten gebracht werd. Uiteindelijk heb 

ik dat laten schieten en omdat ik verder van diverse mensen begreep dat het Hel-

monds Mannenkoor (kennelijk een van de oudste koren) momenteel een wat 

kwijnend bestaan leidt, heb ik me tenslotte aangemeld bij Lambardi. Dat leek in 
eerste instantie toch nog een probleem te worden gezien het aannamebeleid, 

tenslotte was ik intussen al 66 jaar. Maar na deelname  aan de koorschool kon 

dit obstakel alsnog worden geslecht. Hoewel ik nog maar nauwelijks iets meer 

dan zo‘n 1 ½  jaar lid ben heb ik het naar mijn zin. Een leuke groep mensen 

waar ik me in ieder geval prima thuis voel. Heel in ‗t algemeen kan ik me wel 

vinden in het repertoire, zij het dat  ik stilletjes wel hoop dat we ooit ook nog 

eens aan dat wat lichtere Russische genre toekomen. 

Enfin, dat is uiteraard vooral aan de dirigent. 

Na 20 jaar in Beek en Donk te hebben gewoond woon ik nu ruim 2 ½ jaar in 

Helmond, Brandevoort om precies te zijn. Ik heb het daar samen met mijn 

vrouw Inge prima naar mijn zin. 
We hebben de hele week ons programma. Mijn vrouw heeft wekelijks haar yo-

ga , haar filmmiddag e.d. en ik tennis en biljart naast de wekelijkse koorrepetitie 

terwijl we ook samen elke week onze concertmiddag in Eindhoven beleven.  

Bovendien vragen onze vijf kleinkinderen geregeld de nodige aandacht, zodat 

we alles bij elkaar de week nogal aktief doorkomen.   Wat mij betreft prima en 

blijft dat trouwens ook zo ! 



Tot  een vast onderdeel van de 

programmering van Mannenkoor 

Lambardi is inmiddels ieder twee 

jaar het kerstconcert met de Rim-

bo band in de O.L.Vrouw kerk.  

Ook de Rimboband beschikt over 

een internet pagina. Op hun home-

page vonden we de onderstaande 

informatie; 

De RimboBand is het Streekorkest voor mensen met een verstandelijke handi-

cap uit het gewest Helmond. De leden, de muzikanten zijn merendeels woon-

achtig in de gemeenten: Asten, Gemert-Bakel, Beek en Donk, Lieshout, Deur-

ne, Mierlo en Helmond. Sinds 1980 is het muziekgezelschap ondergebracht in 

een stichting. De belangrijkste taak van de stichting is de voorwaarden te cre-

ëren opdat de band volop kan functioneren. Hiertoe behoort het aantrekken van 
vrijwilligers voor de leiding en de ondersteunende diensten, zorgen voor een 

goede repetitieruimte en het aantrekken van financiële middelen om de kosten 

te kunnen dekken. De RimboBand heeft tot doel mensen met een verstandelijke 

handicap in de gelegenheid te stellen om met actieve muziekbeoefening een 

fijne vrijetijdsbesteding te hebben. De RimboBand bestaat uit maximaal 60 

leden. Deze leden, hun leeftijd varieert van 18 tot ruim 60 jaar, wonen allen nog 

thuis bij hun ouders/familie of in een van de verschillende woonvormen in de 

regio Helmond. Het mee kunnen doen in de band is belangrijker dan het leve-

ren van een muzikale prestatie. Middels een methodische aanpak wordt er  ge-

werkt om zowel het individuele niveau als ook het groepsniveau op een hoger 

peil te brengen. Dit bevordert niet alleen het gevoel van eigenwaarde van de 

leden, maar zorgt er ook voor dat er blijvend een uitdaging zit in het musiceren 
en begeleiden. De RimboBand ―draait‖ geheel op vrijwilligers. Een groep man-

nen en vrouwen die met veel geduld maar ook met veel plezier de muziek mee 

helpen in te studeren. Een Technische Dienst zorgt voor de instrumenten en 

geluidsinstallatie en een team gastvrouwen zorgt voor de natjes en droogjes 

tijdens de repetities en leveren zo ―n bijdrage aan de sociale cohesie.  

De RimboBand is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van ouders en leer-

krachten van de ZMLK school in Helmond. Op deze school wordt al een groot 

aantal jaren aan muzikale vorming gedaan, vooral gericht op de algemene ont-

wikkeling van de leerlingen. De leraren vonden het jammer dat er na het verla-

ten van de school (meestal op 20 jarige leeftijd) niets meer zou worden gedaan 

met de verworven muzikale vaardigheden. 
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DE  RIMBOBAND  
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Zij wilden best wat van hun vrije tijd steken in een orkest voor de leerlingen 

en oud leerlingen.De ouders hebben deze geste met beide handen aangegrepen 

en de organisatorische aanpak op zich genomen. Temeer omdat er in die tijd 

weinig vrijetijds mogelijkheden voor de doelgroep waren. In het voorjaar van 

1979 werd met een groep van vijftien mensen begonnen. De eerste instrumen-
ten konden met steun van de gemeente Helmond en enkele fondsen worden 

aangeschaft. Ook bij andere muziekgezelschappen vond het initiatief veel 

waardering, wat zich onder meer uiten in schenkingen van verschillende in-

strumenten. De naam is in het eerste jaar 

spontaan ontstaan en aangedragen door 

een paar leden. Er is niet direct een bete-

kenis aan te geven ofschoon er al ver-

schillende pogingen voor een verklarin-

gen zijn gedaan. In het oude logo komen 

twee instrumenten voor van het eerste uur 

de trommel en de melodica. Dit laatste 

blaasinstrument komt echter al een groot 
aantal jaren niet meer uit de kast en is 

vervangen is door het elektrische key-

board.  

WWW.RIMBOBAND.NL 



Zaterdagmarkt 25 september in Helmond. Lekker najaarsweer, af en toe helder-

blauwe lucht. Druk. Veel moeders met grote en kleine kinderen. Opvallend 

weinig vaders. Enkele moeders zeggen desgevraagd dat pappa op zaterdag 

meestal in bad zit en te durven zingen. Onze deskundige kraamcrew en sand-
wichman Jack leggen dus nog eens uit, dat zingen bij Lambardi op maandag-

avond veel meer bevrediging en vooral meer gezondheid oplevert dan durf-

bubbelen in bad. Enkele moeders lijken het daar mee eens te zijn, nemen dank-

baar onze koorschoolflyers voor pappa-thuis in ontvangst, maar zijn toch vooral 

hevig geïnteresseerd in ballonnen voor hun kroost. Er is ook een pittig kam-

peermoedertje dat wel een aantal ballonnen -50 of 100 of zo- kan gebruiken 

voor op de camping. Ze hoeven niet te worden opgeblazen. In de loop van de 

dag gaan zo‘n 450 ballonnen, voorzien van ingevulde adreslabels, de lucht in. 

Richting Duitsland, regio Bonn, blijkt enkele weken later. 

De 3 ballonnen die hemelsbreed de grootste afstand hebben 

afgelegd zijn: 1. St. Augustin  129,9 km   (Quincy Lapré) 
                       2. Alfer    127,5 km   (Anne van Brunschot) 

                       3. Eüskirchen   118,3 km    (Rowan Derks) 

De winnaars ontvangen een cadeaubon voor speelgoed 

tijdens onze ‗open koorrepetitie‘ op zondag 31 oktober in 

het TOV aan de Azalealaan.  Natuurlijk willen we met de 

ballonnenwedstrijd en met deze open koorrepetitie onze 6e 

koorschool in januari/februari 2011 promoten en daarmee 

ook nieuwe koorzangers werven.  We beginnen ‘s middags 

om 14.00 uur. Wim v.d. Reek heet iedereen welkom en Ton Slegers geeft op 

zijn eigen wijze uitleg over zang-, repetitie-, stem-, discipline- en andere man-

nenkooreigenaardigheden. Gelukkig zijn er ook enkele mannen onder de toe-

hoorders en het ziet er naar uit dat we nieuw bloed gaan binnenhalen. Een aan-
tal ervaren Lambardina‘s zijn ook aanwezig en worden verrast doordat Ton hen 

uitnodigt om aan deze repetitie mee te doen. Om 15.30 uur sluiten we af. We 

hebben lekker gezongen en een goede demonstratie gegeven.  Ook deze repeti-

tie ondersteunt ons aller 

streven naar verjonging 

van de gemiddelde leef-

tijd van Lambardi en 

het op peil houden dan 

wel vergoten van ons 

ledental. 
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DE BALLONNEN  VAN LAMBARDI 



Petanque  werd op zaterdag 20 november met veel enthousiasme gespeeld door 

een 40 tal leden. Voordat men het Boulodrome  mocht betreden werd  vol trots 

door de verenigingsvoorzitter een Power Point presentatie getoond over deze 

sport en zijn spelregels. Dat het niet zomaar iets is voor pensiona‘s  in Frankrijk 

bewijst deze  prachtige  accommodatie die de vereniging  met de naam Littie of 
littinie draagt. Lambardi was er  te gast om er een balletje op te werpen. Mede 

door toedoen van Toon van de Meulengraaf een fervent clublid van zowel 

LAMBARDI als ook van de petanque vereniging. Met dank aan het organise-

rend comité een leuke middag met een hoge 

opkomst.    

*Jeu de boule is een aanverwante sport. Deze 

speelt men op het tuinpad van z’n vader  

Petanque in ‗n ruimte, zoals  op de foto, met 

banen naast elkaar.  

 

Beste Lamberdina‘s en Lamberdisten, 

Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar na de nieuwjaarsreceptie op zondag 2 janu-

ari  de gelegenheid om aan te sluiten/schuiven bij een gezamenlijk diner om 

16.00 uur. Dit jaar is gekozen voor Kota Radja - Markt 28 - Helmond. 

Afgesproken is een prijs van €16,50 per persoon, exclusief drankjes. 

Gelieve tijdig aan te melden want vol=vol. Maximaal aantal deelnemers is 40. 

Met vriendelijk groet,  Jan van Bussel.  
                                     Aanmelding via mail: 

           j.busselegrvanbussel@chello.nl    

                          tel. 0492  542960  

            of  tijdens repetitie    

     

 

 

Kota Radja bij vijf beste 
'Chinezen' zondag 06 december 2009  ED. Daarom! 
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PETANQUE* 

UITNODIGING VOOR 2 JANUARI 



De gebruikelijke de ingrediënten waren aanwezig op de geslaagde jaarlijkse 

feestavond 20 november. Zaal de Koning Mierloseweg.  

Na het welkomstwoord, de huldiging van de drie jubilarissen te weten Jac 

Klumpers, Jan van Bussel en Frits van Bussel. 40 jaar lambardist. (Zie pg 23) 
Als spreekstalmeester is Frans Jongen, die het hoogste woord voert. Deze keer 

niet de serenade aan de Lamberdina‘s van het 

voltallige koor maar een openbare repetitie 

van Camillo. Tijdens dit optreden wordt ge-

toond hoe het soepel maken der spieren en 

gewrichten zich voltrekt en wordt duidelijk 

gemaakt hoe zonder bladmuziek gezongen 

kan worden. Uiteraard wel  met een voorzan-

ger in de persoon van Frits van Bussel. Alras 

gaven gereïncarneerde artiesten acte de pré-

séance. De Three Degree‘s en K3, maar dan 
met z‘n vieren en ‗n leadzanger in de per-

soon van Theo van Harsel. Van deze mei-

dengroep was te herkennen de harde kern 

Lamberdina‘s. Johan Heesters maakte zijn 

opwachting via Piet Jacobs en als klap op de 

vuurpijl na de loterij stond daar toch plots 

ons aller 

Lambardje. Ook hij hield een pleidooi om 

van buiten te leren zingen. Ondertussen kon 

ieder bijpraten over de belevenissen van de 

middag in het Bouledrome, de dansvloer op 

of gezellig bijkletsen onder het genot van 
een drankje en hapje. Een gezellige en weer 

geslaagde activiteit dankzij de het voortref-

felijk voorbereidend werk van het feestco-

mité bestaand uit Albert de Bont, Theo van Harsel, Frans Jongen, Henk Vlem-

mings en Thieu van Aken.  Chapeau !!                

Op deze pagina‘s is een aantal foto‘s aan-

geleverd door onze clubfotograaf Jan Dij-

stelbloem.   

    AW  

ft 
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DE JAARLIJKSE FEESTAVOND  
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Het oude jaar verdwijnt, het nieuwe komt er aan. 

 

Dit is een goede tijd om even stil te staan 

 
bij hoe het gisteren was en morgen worden moet; 

 

Waar schoten we te kort, hoe maken we het goed? 

 

 

 

Weldra is de drukte van oud en nieuw voorbij 

 

we beginnen weer met een schone lei. 

 

Wij hopen dat we slagen in wat onze plannen zijn 

 
en dat we aanbelanden op het punt waar we willen zijn. 

 

 

 

Gezondheid en geluk vergezellen ons op die weg 

 

en dat we worden behoed voor tegenslag en pech. 

 
Dat wensen wij elkaar toe, kortom een heel goed jaar 

 

met vooral veel aandacht en zangplezier met elkaar. 

 

maat...."  
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 JAARWISSELING  2010—2011 



Het is gebruikelijk om op het Caeciliafeest jubilarissen in het zonnetje te zetten 

en dit keer waren Jac Klumpers, Jan van Bussel en Frits van Bussel aan de 
beurt om hun 40-jarig jubileum te vieren.  

De voorzitter wist van ieder van de drie jubilarissen wel het een en ander te 

vertellen – vraag niet hoe hij aan die kennis is gekomen – en haalde op dat Jac 

zich vele jaren heeft ingezet om het Caeciliafeest goed en volgens programma 

te laten verlopen, waarbij hij de loterijprijzen ook voor een aanzienlijk deel 

binnen wist te halen. Jan van Bussel heeft jarenlang het bestuur versterkt, be-

moeit zich ook nog steeds met de spaarkascommissie en was een van de eerste 

dagvoorzitters tijdens een Lambardi-reis. 

Van Frits van Bussel is uiteraard bekend dat hij zich 25 jaar als bestuurslid an-

nex bibliothecaris heeft gemanifesteerd en dit tot grote tevredenheid van de 

dirigenten Frans van de Goor en Ton Slegers. De vereniging Lambardi zelf 

beloonde Frits terecht met het erelid-speldje.  
Maandagavond 22 november deed de afgevaardigde van het bestuur van de 

KNZV, dhr. Jo de Mol, er nog een schepje bovenop en verstrekte alle drie jubi-

larissen met de KNZV-oorkonde en bijbehorende speld.  
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JUBILARISSEN, DRIE ROBIJNEN 
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Non est hic allud nisi domus Dei et porta caeli  

Genesis.28,17    

Vertaald; 

Hoe geweldig is deze plek, dit is niet alleen het 

huis van god maar de poort naar de hemel…  

Gezien in het portaal van de kloosterkerk Heili-

genkreuz Wienerwald bij Wenen.                           

‗n Tip voor de komende feestdagen  als we mo-

gen zingen in ‖ Huizen van God‖  

Het onuitsprekelijk innige van alle muziek, 

waardoor zij als een door en door bekend en 

toch eeuwig ver verwijderd paradijs lijkt, zo 

begrijpelijk is en tevens zo onverklaarbaar, 

berust daarop dat ze alle roerselen van ons 

diepste wezen weergeeft, doch boven alle wer-

kelijkheid en ver van alle kwelling.  

Arthur Schopenhauer (1788-1860) 

Het woord paradijs komt uit het oud persisch. 

Er werden de tuinen mee aangeduid van de 

koningen van ver voor Darius. In de thora 

spreekt men van  het Hof van Eden. Hiernaast 

een illustratie uit de Islamitische wereld. Er 

zijn veel overeenkomsten te ontdekken.  

 

STILTE GRAAG!   

MUZIEK ...‘T PARADIJS DICHTERBIJ 

PARADIJS, TUIN DER LUSTEN! HOF VAN EDEN 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Hendrick_de_Clerck_Paradise_Color_2.jpg


VERJAARDAGEN - PROFICIAT !!! 

Frans Martens   04 december 
Jan v Bokhoven   05  december 

Theo van Harsel   18 december 

Anton Weterings   30 december 

Tiny van de Zanden   01 januari 

Huub van de Rijt   06 januari 

Christiaan vd  Meulengraaf 12 januari 

Willie Verhorevoort   20 januari 

Tonny Meulendijks  24 januari 

Peter v.d. Broek   25 januari 

Albert de Bont    30 januari 

Peter v. Bokhoven   02 februari 

Theo v. Ettro   03 februari 
Cees v.d. Jagt   06 februari 

Ed Alberda    09 februari 

Piet v. Diepen    21 februari 

Wim v. Kuijen   21 februari 

Theo Talsma    23 februari 

Jacques Verhorevoort   26 februari 
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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 

Jack Bijsterveld 

 

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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De reis naar Münster Duitsland is succesvol verlopen en weer achter de rug. 

De volgende reis staat al weer gepland. Als deze "Stem" uitkomt is het nog 

maar zestien maanden en dan staat de bus gereed voor onze jubileum/
concertreis. Eind april 2012 naar St. Ingbert, in de buurt van Saarbrücken.  

 

Dus beste spaarkas-leden, flink sparen want dit mag je niet missen. 

Er zijn voor nieuwe  spaarders nog enkele plaatsen beschikbaar. 

 

Namens de spaarkascommissie,  

 
Tinie van Lieshout,  

Cees Toemen,   

Jan van Bussel 
 

BERICHT VAN DE SPAARKASCOMMISSIE 



   STEMMETJES 
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Dankzegging  

In deze editie van de Stem willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele 

kaarten en  belangstelling, die we kregen tijdens ons verblijf in het AZM  

Maastricht. Het heeft ons enorm geholpen om door deze moeilijke tijd heen te 

komen, enorm bedankt             Bert en Joke Somers 

  

Repetitie discipline 

De repetitie: Hoe gezellig het ook kan zijn, het is fijner als er tijdens de repeti-
tie geen vragen worden gesteld, of aan wijzigingen aan de buurman worden 

gegeven, op momenten dat de dirigent aanwijzingen geeft of intoneert. Het 

veroorzaakt ruis en het is zeker lastig voor de achterste rijen die verder van de 

dirigent afzitten en voor de dirigent zelf. Wees bewust dat er gerepeteerd wordt 

vanuit verschillende motieven. De een komt voor de gezelligheid en de zang-

kunst, de ander voor  misschien  ‗n andere volgorde. Elkaar helpen, prima maar 

probeer het eens non-verbaal. 

 

Beste wensen 

Als redactie van De Stem wensen wij  de leden en hun dierbaren fijne feestda-

gen en een voorspoedig 2011 toe.                     De redactie  

 

Contributie 

De penningmeester laat weten dat de inflatie dit jaar minimaal is, derhalve zal 

de contributie in 2011 niet worden verhoogd.           De penningmeester 
 

Wijziging emailadres 

Om de redactie van De Stem te bereiken, kunt u van volgende emailadressen 

gebruik maken:  

 j.zuidervaart@kpnmail.nl    en     a.wetering@upc.nl 

 

WWW 

Op de website van WWW.ZING.NL is veel lezenswaardigs te vinden over 

stemgebruik. Via het secretariaat ontvang je  regelmatig verwijzingen naar der-

gelijk sites. Naast de praktijk ook ‗n stuk nuttige theorie. 

  

Karaoke 

Uiteraard kun je nog steeds thuis achter de pc oefenen. Na te zijn ingelogd kun 

je de te repeteren werken beluisteren (4 partijen) en met behulp van bladmuziek 

meezingen.  Karaoke dus maar dan anders. De  muziekcommissie    
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  Jan Driessen 

 



SPEELHUIS 14 NOVEMBER 
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Als koorlid mocht ik in de rol van pu-

bliek genieten van het concert. Een 

volle bak en enthousiaste concertbe-

zoekers om me heen. Een concert waar 

met trots op kan worden teruggekeken. 
Als begin-tune klonk het werkje Kum-

bayah, My Lord, sinds de Munsterreis 

zit deze in de repetitie map. Zonder 

blad muziek werd het gezongen. Een 

lust voor het oog en uiteraard ook ‗t 

oor. Vervolgens klonken een aantal werken uit bekende opera‘s. De goede 

koorklank, een mooie eenheid, de dirigent werd goed gevolgd, de teksten ver-

staanbaar, de dictie goed  Een enkeling keek nog wat onzeker in de map of ligt 

hier een bezoekje aan de opticien in het verschiet? Het kostte me moeite om 

niet mee te zingen, zittend in de zaal. Wat is het heerlijk om zo muziek te ma-

ken. Dan maakte zijn opwachting Hu‘hum. Muziek is emotie. Op een theatrale 

wijze; grollend en grappen makend, laten de twee tenoren, Joost Manders en 
Stan Lambregts dat horen en zien. Begeleid werden ze daarbij op de vleugel 

door Rosemarie Seuntiëns, die niet uit haar rol viel bij zoveel hilariteit. Wolf-

gang (Wolfie) Amadeus Mozart zou het zeker ook leuk gevonden hebben om 

op deze wijze een aantal stukken uit zijn opera‘s vertolkt te zien. Ook hij was 

een grappenmaker, als we de film Amadeus mogen geloven. Na de pauze gin-

gen de drie onverstoorbaar verder. Wat een geschoolde stemmen. Zover komen 

de aspirant leden van onze koorschool niet. Wat een stemming: de zaal ligt 

plat. Bij een enkel werk mocht Lambardi de twee enorme stemmen aanvullen. 

Als de twee zijn uitgeraasd neemt het koor het weer over. Er klonk een aantal 

wel heel diverse koorwerken, daarbij ondersteund door de voortreffelijk bege-

leiding van René van de Laar. Staande ovatie vielen zowel Lambardi als   
Hu‘ hum ten deel. Een toegift was niet voldoende. Er volgde een tweede,  Red 

Rover werd herhaald. De intentie van het lied werd versterkt doordat het koor 

op de muziek bewoog. Mogelijk was dat ook zo geweest als het koor bij Plovi 

Plovi dat eerder klonk de golvende bewegingen van het bootje hadden nage-

bootst. Naast inhuren van zangpedagoge nu ook een choreograaf inhuren?! En 

eerlijk is eerlijk als er gezongen wordt zonder map wordt het enthousiasme 

direct groter, het komt professioneler over. Ik ben in ieder geval trots op het 

feit dat ik lid ben van dit koor. Volgende keer sta ik er weer tussen.  Een pracht 

concert.      AW 
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BENTHEIM/BRUHEZE 
In De Stem3 maakten we melding van de historische relatie Münster/

Binderen.  Münster was onlangs de bestemming van de koorreis. Brouwhuis 

ofwel Bruheze  heeft eveneens een historische band met Bentheim, waar ook 

halt werd gehouden.. Hieronder de feiten zoals ze zijn vermeld op de gemeen-

te pagina onder de knop;  De Historie van Helmond.   
 

 
 

Brouwhuis als huwelijksgeschenk 
Uit Brouwhuis, oorspronkelijk Bruheze geheten, kwam een aanzienlijk ridder-ge
slacht voort, dat zich in de late middeleeuwen verspreidde over heel Brabant en 
grote invloed verwierf. Volgens de legende schonk ex-keizerin Maria “Brouhese” 
aan een zekere Justus van Horne, een hoveling aan haar hof in het “Oude Huijs” te 
Helmond. Ze schonk hem als huwelijkscadeau toen hij trouwde met een hofdame, 

Catharina van Benthem genaamd. De nakomelingen van deze Justus noemden 
zich vervolgens Van Bruheze. Uit dit verhaal blijkt dat de oorspronkelijke naam van 
Brouwhuis Bruheze, of Brouheze moet zijn geweest. Later is dit in de volksmond 
verbasterd tot Brouwis of Brouwes. Zodoende raakte de oorspronkelijke naam in de 
vergetelheid. Toen de samenstellers van de kadasterkaarten rond 1830 de naam 
van het gehucht moesten optekenen en vastleggen vonden zij waarschijnlijk Brouw-
is te eenvoudig en verfraaiden het tot Brouwhuis. De nederzetting groeide nooit uit 

tot een echt dorp. Zo telde Brouwhuis nog in de 19e eeuw slechts een vijftiental 
huizen en leek het als nederzetting op sterven na dood. Pas in de 20e eeuw kwam 
er wat groei, al zal wel niemand de hedendaagse uitgroei hebben voorzien.  
Bron: www.helmond.nl/geschiedenis  
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Sinds het einde van het vorige schooljaar heb ik meer tijd om leuke dingen te 

doen. Nu kan ik ook buiten de schoolvakanties meer tijd vrijmaken voor mijn 

hobby‘s. Een van die leuke dingen is voor mij het reizen en andere culturen 

ontdekken. Mijn vrouw en ik reisden onlangs af naar Centraal India. Niet naar 

de toeristische plaatsen als Agra met zijn Taj Mahal, Varanasi met de ghats de 
heilige wasplaatsen of Khajuraho met zijn erotische tempels. We reisden door  

het authentieke India, het platteland op zoek naar de sporen van de geschiede-

nis. We bezochten er ook enkele miljoenensteden als Hyderabad, Bhobal en 

Mumbai. Incredible, ongelooflijk dit land van Gandhi. Hij wordt er als ‘n heili-

ge  vereerd. Op alle geldbiljetten staat 

hij, edoch zijn ideeën vonden nog maar 

weinig ingang in de maatschappij. Men 

spreekt vol trots van de grootste demo-

cratie ter wereld (1,2 miljard inwoners) 

maar niet zonder problemen. Het kastensysteem mag dan 

via de grondwet verdwenen zijn, in de hoofden van velen 

en in de sociale verbanden is ze nog steeds aanwezig. Be-
grippen als hygiëne, efficiëntie, altruïsme, nivellering zijn 

niet overal ingeburgerd, ofwel men geeft er een andere 

betekenis aan. Vele sekten, tal van godsdienstige of le-

vensbeschouwelijke groeperingen en rassen wonen er 

naast elkaar. Men vergelijkt het graag met het nationaal eten. Thalis een schaal 

met diverse bakjes met daarin verschillende sausen, groenten, kruiden, rijst, 

brood, yoghurt e.d. .Je kunt ze mengen, maar ook afzonder-

lijk eten. Het zijn vaak verrassende combinaties. Het kan je 

bijvoordeeld gebeuren dat de sfeer in het ene dorp totaal 

anders is dan van het naburige. In het ene is men uitermate 

vriendelijk open en nieuwsgierig, in het andere afstande-
lijk. Vele prachtige tempels, stoepa‘s, grotten, moskeeën en 

graftomben kruisten ons pad. We genoten er van ‘n aantal theatervoorstellingen 

met typische indiaanse muziek en dans uit de diverse streken. De natuur is er 

zeer divers, zo ook het landschap. Weinig positiefs is er te 

melden vanuit de miljoenen steden. In Mumbai is op ‗n 

enkele plek te zien dat er veel potentie is. Om India dan 

daarmee te scharen onder een economische grootmacht 

naast VS, China of EU, ik heb het niet gezien. In ieder ge-

val is de productiviteit laag, de lonen ook. Wel dekt de toe-

ristische slogan van het land de lading:  

Incredible India                Anton Weterings  

INCREDIBLE INDIA 
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Het is typisch schots, maar toch, de doedelzak 
is een bijzonder oude vorm van blaas- 

instrument en stamt niet uit Schotland. 

Vermoed wordt dat het instrument ca. 2000 

v.Chr. is ontstaan in de Indus-vallei, (India) 

vervolgens door de tochten van Alexander de 

Grote naar het westen is gebracht. 

 

 

 
 

Informeer je netwerk. Gebruik je telefoonklapper/adresboek en kijk of er 

potentiële koorzangers zijn. De  koorschool start 10 januari.  
  

DUS TOCH! 

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

      Wim Schoenmaker      0492-552761 

2e Tenoren   Thieu van Aken                      040 -  2435720    0643000499 

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 

 

Muziek is tegelijk de meest gebiedende en de 

meest toegankelijke kunst;  het is niet mogelijk 

aan haar dwang te ontkomen, maar anderzijds 
verleent zij grenzeloze vrijheden. 

 

J.H.Rosny  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Liefste, laat het me uitleggen  


