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DE VOORZITTER 
 
Beste Lambardisten,  
Het opera concert is net achter de rug als ik mij zet 
voor het schrijven van dit stukje. De muziek klinkt 
nog na in mijn oren. Evenals het applaus van de 
enthousiaste toehoorders. Wij kunnen met elkaar 
spreken van een groot succes. Het vele werk heeft 
zich de moeite waard getoond. Twee maal de City 
sporthal vol met een publiek dat heeft genoten.  
Vele handen maken licht werk zegt men en dat klopt 

in dit geval zeker. De Lambardisten lieten de handjes wapperen en toverden een 
kale sporthal om in een concertzaal. Veel mensen waren verbaasd om het uit-
eindelijke resultaat te zien.  
En dan kan het eindelijk beginnen. Koor en orkest (Continuo uit Rotterdam) 
nemen hun plaatsen in en vervolgens komen Ton Slegers en de solisten erbij. 
Soprane Marjorie Ginczinger, tenor Marten Smeding en bariton Ernst Daniel 
Smid. Men heeft er duidelijk zin in. Voor de pauze Norma van Bellini. In een 
woord genieten van de verschillende stukken. Het applaus spreekt voor zich. 
Veel complimenten tijdens de pauze kunnen horen. Dat doet goed en belooft 
nog wat  voor het tweede deel. Het Verdi gedeelte loopt op rolletjes er door 
heen. Voordat we het goed en wel beseffen is het alweer voorbij. Wat een sfeer 
ontstond er, bij de toegift lijkt de hele zaal te dansen, hier hebben wij het alle-
maal voor gedaan.  
Als voorzitter mag ik na afloop heel wat bedankjes in ontvangst nemen. Dat 
maakt mij uiteraard bijzonder trots. 
Onze dirigent Ton Slegers heeft een fantastische prestatie geleverd. Onder zijn 
bezielende leiding zijn wij met alle betrokkenen in staat geweest een prachtig 
concert uit te voeren. Dank aan het orkest, dank aan de solisten. 
Lambardisten geweldig dat wij dit hebben kunnen doen tijdens ons 60 jarig 
jubileum. Vele handen maken licht werk, hetgeen is gebleken uit de aanwezig-
heid van zovele Lambardisten bij het opbouwen en afbreken van de sporthal. 
Voor mij ligt nu de recensie van Marjolijn Sengers, die op zaterdag aanwezig 
was en dit heeft geschreven: Ouwe rotten zetten feestje kracht bij. En over ons: 
krachtig, zuiver en precies kregen de noten hun plek en de muziek een hart.  
Wij kunnen met zijn allen terug kijken op een zeer geslaagd weekeinde. Helaas 
zit ons jubileumjaar er alweer bijna op.  
 
Wim van den Reek      
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EVEN VOORSTELLEN PETER  

 4p 

Mijn naam is Peter Verberne, 58 jaar en getrouwd met 
Bertina en samen hebben we 2 zonen, Tim en Luuk. In 
’77 ( “de vorige eeuw”) zijn we getrouwd en hebben 10 
jaar met plezier op de Bakelsedijk in Helmond ge-
woond. In ’87 zijn we naar het toen nog rustige en lan-
delijke Brouwhuis verhuisd waar we nu nog wonen. In-
middels is Brouwhuis wel een stuk drukker en voller 
geworden, maar niet minder gezellig.  
 

Ik ben net als een aantal andere koorleden afkomstig uit het onderwijs. 
In 1976 heb ik mijn diploma aan de Kempel behaald en sindsdien (bijna 
36 jaar) werk ik met veel plezier en motivatie in het onderwijs, 1 jaar in 
het voortgezet onderwijs (Hub van Doorneschool in Deurne), alle ande-
re jaren in het basisonderwijs in alle mogelijke functies. Tegenwoordig 
werk ik in Helmond Noord op De Bundertjes, waar ik nu ouders tegen 
kom die ik vroeger als kind in de klas heb gehad (oei, dat heet ouder 
worden). Ook kom ik op de Bundertjes koorleden tegen, maar dan zijn 
ze opa en komen ze bijvoorbeeld naar de afscheidsmusical van hun 
kleinkind kijken. Leuk! Ik ben nog van de generatie die het onderwijs 
sterk heeft zien veranderen, `vroeger` waren we misschien wat meer 
bezig met groepsprocessen en welzijn van kinderen, nu ligt de aandacht 
sterk op het presteren en steeds streven naar meer, beter, hoger en effec-
tiever. Ik heb wel eens de indruk dat we soms wat doorslaan en dat dit 
ten koste gaat van creativiteit. De tijd zal het leren. De kinderen van 
vandaag zijn in ieder geval vaak al druk bezette baasjes. Dat geldt zeker 
ook voor de leraren van tegenwoordig, voorbereiding, administratie, 
overleg, vergaderen en dan tussendoor ook nog lesgeven.  
Mijn fijne jeugd heb ik vooral in Mierlo Hout doorgebracht (op ’t Hout 
dus). Vooral voetballen, voetballen en voetballen. Een prachtige tijd. 
De meeste voetbaljaren heb ik bij de RKSV Mierlo Hout gespeeld, ge-
durende 3 seizoenen heb ik bij Helmond Sport gespeeld, toen nog in de 
“betaalde jeugd”. Sporten is altijd een liefhebberij van me geweest, nu 
nog steeds. (veel sport kijken, maar ook nog steeds doen, o.a. bij Body-
Busines waar ik dan ook weer een aantal koorleden tref, die net als ik fit 
willen blijven) 



Toen het beroemde foldertje (“Man durf te zingen”)  op de deurmat 
viel, was de interesse snel gewekt. Bellen, opgeven voor de koorschool 
en daar al meteen genieten van het enthousiasme en vakmanschap van 
Ton. Na de koorschool werd de “muzikale loopbaan” direct voortgezet 
als 2de tenor bij Lambardi. Dan vallen meteen de goede organisatie en 
gezelligheid op.  Voor mij betekent de maandagavond een flinke dosis 
ontspanning in vaak een drukke schoolweek. Lekker intensief zingen in 
aangenaam gezelschap. Ondertussen heb ik in de loop der jaren ook al 
de nodige uitvoeringen mee mogen maken. Vaak heel verschillend van 
aard, altijd de moeite waard. De mooie ambiance van verschillende ker-
ken, ’t Speelhuis (zelfs 2x, helaas zal het 3de er niet meer van gaan ko-
men), in het zonnetje bij Carat (daar is het naderhand ook zeker erg ge-
zellig), uitwisselingen met andere koren, de Brabantse Dag in Heeze, zo 
langzaamaan al bijna teveel om op te noemen. 

Opvallend: de perfecte organisatie!! Alles is 
tot in detail voorbereid en wordt op een 
prettige manier uitgevoerd. De complimen-
ten hiervoor zijn zeker op hun plaats. In 
deze opsomming mogen de koorreizen niet 
ontbreken. Ik heb er nu 2 meegemaakt. 
Eerst Munster, ongedwongen, gezellig, leuk 
het zingen op straat, een prachtig hotel. Dan 

natuurlijk Berlijn: fantastisch wat een mooie stad, soms kippenvelmo-
menten, je ervaart hier echt de geschiedenis van dichtbij. Geweldig daar 
ook het zingen met het jongerenkoor. Ook nu weer alles perfect gere-
geld, soms heb je de neiging te denken dat alles vanzelf gaat. Maar ook 
hier is natuurlijk weer veel werk, tijd en moeite ingestopt. Super!!  
Inmiddels maken we ons met koor op voor het jubileum met de daarbij 
horende concerten. Weer een nieuwe, leuke ervaring. Ik ben benieuwd 
hoe ik dat ga beleven, in ieder geval denk ik dat we met de 2 uitvoerin-
gen heel wat mensen zullen laten genieten.  
Ik hoop zo nog heel wat jaartjes te zingen 
en te genieten bij Lambardi. Voorlopig 
blijf ik het onderwijs nog trouw, met alle 
nieuwe plannen van de regering moet dat 
ook wel. Sporten hoort daar zeker bij, fit 
blijven is het motto om zo de leuke dingen 
van het leven te kunnen blijven doen en 
volhouden….                                  Peter Verberne 
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Op volle toeren draaide de PR. Veel tijd en energie is er gestoken door 
diverse leden om bekendheid te geven aan de twee operaconcerten. 
Geen automobilist kon er ongezien langs. Radioluisteraars hoorden het 
via Stadsradio Helmond. In de regionale krant ED, de weekbladen 
Trompetter, Traverse, Zondagnieuws en De Loop werd er op een redac-
tionele wijze aandacht aan ons jubileum besteed naast de verschillende 
advertenties. Posters hingen door heel de stad. In de wijkcentrums en 
andere culturele instellingen trof men flyers. De sandwichman hield zich 
op in het centrum van Helmond en er werd door diverse leden geflyerd 
tussen het winkelend publiek. Alle leden die zich hiervoor hebben inge-
zet verdienen ’n pluim. Het resultaat was er gelukkig ook na. Naast 
naamsbekendheid leverde de PR-acties twee maal een volle zaal.                

   awe 

OP VOLLE TOEREN 
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HELMONDS NIEUW THEATER  
Amsterdam heeft zijn Kruimeldief, Den Haag De Citruspers, Rotterdam 
heeft z’n Zwaan, Eindhoven De Vliegende Schotel en wij De Dromedaris.   

 

Het nieuwe theater 
heeft iets weg van een Dromedaris!    
De akoestiek is ons bekend door de eerdere 
concerten in de voormalige  kerk. Hopelijk 
blijft deze zo ook  na de opening als theater/
muziekzaal van Helmond. Lambardi wil het  
graag uitproberen. 

7 
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   Zondag 18 november  

Jubileummis met Duodecimo&Ginette Kals 9.30uur Josefkerk 
  Zondag 18 november  
Receptie t.g.v. 60 jaar Lambardi in  Da Vinci zaal 15.00uur  
  Zaterdag 24 november 
Caeciliafeest  in MCC  De Fonkel 20 uur 
  Zaterdag  15 december 
Kerstconcert met de Rimbo Band Lambertuskerk 15.30 uur 
  Maandag 31 december  
Oudejaarsmis in de Jozefkerk 17.00 uur 
  Zondag 6 januari  
Nieuwjaarreceptie West Ende  12.00 uur    

Staat het in je agenda? 
Zaterdag 24 november  
Jaarlijkse feestavond 

 Multi Cultureel Centrum  

 De Fonkel  20.00 uur. 

DE AGENDA  



V.L.N.R.  TON SLEGERS, ERNST DANIËL SMITH, MARJORIE GINCZINGER, MARTEN 
SMEDING, WIM VAN DEN REEK  EN AAN DE PIANO RENÉ VAN DER LAAR      

Foto uit De Taverse 
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CLUB VAN 50  
Dhr. J. Aben   
Dhr. F. Bijsterveld 
Dhr. P. van Bokhoven 
Dhr. J. van Bokhoven 
Dhr. N. Bongers 
Dhr/Mevr. de Bont 
Dhr. Th. Christiaens 
Mevr. J. Claassen 
Dhr. H. Cornelissen 
Dhr. J. Dijstelbloem 
Dhr. W. van Dijk 
Dhr. J. van Ettro 
Mevr. K. van Gastel-Bruinsma 
Mevr. F. Gerris-Klarenbeek 
Dhr/Mevr. van Gorp 
Mevr. A. Ham 
Dhr. R. Harel 
Dhr. Th. van Harsel 
Mevr. E. Hendriks 
Mevr. Hoebergen de Vocht 
Mevr. T. van Hout 
Dhr. Chr. Kepser 
Chin. Rest. Kota Radja 
Dhr. P. van Kraaij 
Dhr. P. van Krieken 
Mevr. A. Meulendijks-Hendrix 
Dhr. F. Pasnagel 
Partyservice Rooijakkers 
Mevr. M. Prins-Verlijsdonk 
Mevr. J. Smits 
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. Paul M.J.H. van Thiel  
( Steenoven, Warande ) 
Dhr. R. van Thiel  
Dhr/Mevr. Verhallen 
Dhr. W. Verhorevoort 
Mevr. R. Verlijsdonk-Bosch  
Erven H. Vervoort 
Mevr.  G. Wouters 

 
Hier had uw naam  
kunnen staan ! 



IN ‘N NOTEN - DOP  
60 jaar diamant  Hoe was  het ook alweer? 
12½ jaar koper, 25 zilver, 40 robijn, 45 saffier, 50 goud,  
60 diamant , 65 briljant, 70 platina, 75 albast en 80 jaar 
eiken. We kunnen nog even door.  
 

Muziek heeft macht.  Immers, ze kan het hele gamma van menselijke 
emoties bespelen; droefheid,  bewogenheid, liefde en vreugde. Muziek 
kan kalmerend werken, ook opzwepen tot woede. Ze kan aanzetten tot 
devotie en ontaarding stimuleren. Muziek werkt als een katalysator! 
 
Mozart en harttransplantatie.  Zeven dagen luisteren naar 
Mozart zorgt ervoor dat het afweer mechanisme wordt beïn-
vloed om afstoting tegen te gaan. Dit concluderen Japanse 
artsen althans bij muizen, die ze voor en na de transplantatie 
blootstelden aan verschillende soorten muziek                 

 
www.mannenkoor-lambardi.nl  De pagina’s met de werk-
groepen en bestuurstaken zullen in de Stem alleen bij wijzigin-
gen worden afgedrukt. Indien men toch een naam of telefoon-
nummer wenst te achterhalen zie ledenlijst en webpagina. De 
vrijgekomen pagina’s kunnen zo beter worden benut voor ad-
vertenties en voor nog meer verhalen over onze activiteiten. 
 

Bladmuziek wordt al sinds jaar en dag gemaakt. Men  
begon pas echt de afgelopen 5-6 eeuwen. Variaties die 
gespeeld werden, waren steeds moeilijker om te onthou-
den of over te geven op nieuwe generaties, daarom is men 
de noten gaan interpreteren en gaan opschrijven en blad-
muziek is daar een voortvloeisel van. 

Openraam zangeres? Je zou kunnen vermoeden dat 
Ginette Kals onze soliste van 18 november ook ambi-
ties heeft bij de opera. Deze foto troffen we in week-
blad De Traverse bij aankondiging van een concert 
waarbij ze als soliste aantrad.    11 



12 

PIET OP PAD OP PIETERPAD 
Toen ik met pensioen ging was mijn eerste klus het 
bouwen van een huis voor mijn zoon, hierbij ver-
loor ik vele kilo’s. Dat moest zo maar blijven. Al 
gauw wist ik mijn zwager te strikken voor het idee 
om het Pieterpad te lopen. In januari startten we met 
oefen wandelingen in de omgeving, 
om een dagmars van 25km aan te 
kunnen. Mijn vrouw Betsy liep ver-
schillende tochten mee. Na de carna-
val hadden we onze vaste wandel-
woensdag en half april startten we 
met onze eerste tocht van het Pieter-

pad van Millingen aan de Rijn naar Groesbeek. Eerst met 
de auto naar Groesbeek daarna met de fiets naar Millin-
gen. Het was een prachtige zonnige voorjaarsdag. Wan-
delend door de Ooipolder genoten we van de ooievaars en 
de natuur, toen nog met veel vergezichten omdat de bo-
men nog net niet in blad stonden. Over de Duivelsberg 
bereikten we na 25km Groesbeek. Iedere woensdag na-
men we een tocht; eerst met de auto naar het eindpunt, 
dan met openbaarvervoer naar het beginpunt en lopen 
maar. Een compliment voor het openbaar vervoer: het 
ging perfect. We bereikten zo na negen weken Valken-
burg. Ook startten we vanuit Pieterburen met vier tochten 
achter elkaar. We sliepen in Bed&Breakfast of op vakan-
tieparken. We hebben genoten van ons mooie Nederland. 

De diversiteit van na-
tuur en de landschap-
pen, van de bloemen, 
de bloeiende bomen, 
van de maasheggen en 
van de fluitende vo-
gels in het voorjaar.  
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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. Een pagina omvat 
+/- 350 woorden.  Opname van de kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking ervan eens is.   
kopij voor  De  Stem 5 inzenden voor  4 december. 

VERZUIMEN? CONTACT PERSONEN 

Door omstandigheden verzuimen, dan melden bij!  
1e Tenoren   Cees v.d. Jagt           0492-548052 
      Wim Schoemaker          0492-552761 
2e Tenoren   Thieu van Aken  040- 2435720 /0643000499 
Baritons       Lambert v. d. Reek          0492-546243 
Bassen    Jo Sneijders           0492-543850 

Voor boekingen en aanmelding als deelnemer 
   fritsvanbussel@chello.nl       0492-547426 
Repetitie iedere donderdagmorgen vanaf 9.30 in bijgebouw Pauluskerk  

OVERDAGKOOR CAMILLO 

We genoten ook van de vriendelijke en lieve mensen en hun mooie ver-
halen. Over het weer viel niet te klagen. De laatste van de 26routes was 
op 19 september van Valkenburg door het Geuldal naar Bemelen en 
verder naar Maastricht. Op het Onze-Lieve-Vrouwe-Plein kregen we 
een flinke regenbui zodat we een restaurant moesten in vluchten. Na een 
hapje werd het droog en liepen we 
het laatste stuk via de Luikerweg de 
Pieterberg op naar het eindpunt. We 
hadden er ruim 500 km opzitten, het 
gaf een goed gevoel. We hebben er 
enorm van genoten van deze wandel-
tocht door mooi Nederland. Voor 
iedereen die dit fysiek nog kan een 
advies; ook doen en geniet.  
 
              De groeten van Piet, Betsy Cornelissen en zwager 



       THE MAKING OF ….  
Ruim een jaar voorbereiding van Mannenkoor 
Lambardi aan het Bellini-Verdiconcert, daarbij 
veel inzet, enthousiasme en creativiteit van de 
leden. Voorafgaand aan de gezamenlijke repetitie 
werd in de bus naar de havenstad nog een werk-
plaats ingericht om de concert map te voorzien 

van een stevige kaft. In onze metropool troffen we gemotiveerde musici 
van het symfonieorkest en de drie solisten, in een gebouw van de Am-
sterdamse School midden in het centrum van 
Rotterdam. Direct bij de ouverture was iedereen 
erbij en in de juiste stemming. In dit openings-
werk passeren alle muzikale figuren uit de opera 
Norma de revue. De dwarsfluit bij Casta Diva en  
de prachtige stem van de soliste volgde. Niet al-

les verliep gladjes we 
moesten aan elkaar wennen in een akoestisch 
moeilijke omgeving. De harpiste was er bij Nor-
ma nauwelijks. Bij Verdi evenwel was ze er va-
ker en zeker hoorbaar in La Virgine. In het Zi-
geunerkoor was het de triangel die de boventoon 
voerde. Genieten was het van de tenor met zijn 

enorme expressie bij het recitatief, eveneens genieten bij het geluid van 
de bariton, die op speelse wijze en met zichtbaar plezier zijn partij zong. 
Tot slot het drinklied uit Traviata nog eens geprobeerd. Je hoorde er de 
bubbels en het draaiorgel erdoorheen. Dit alles bij elkaar maakte de lan-
ge busreis Helmond Rotterdam vv dragelijk op zaterdag 20 oktober.  awe 
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De sluiting van diverse parochiekerken heeft ertoe 
geleid dat Camillo minder aan optreden toekwam. 
Door het opheffen van een aantal parochie’s zijn kerk-
koren zonder emplooi komen te zitten. Dat leidde er-
toe dat men clubjes samenvoegde, maar ook dat er 
enige concurrentie, verdringing ontstond bij het ver-
zorgen van rouw- en trouw-
diensten. Wat wil je: Immers 
iedereen wil graag zingen.  

In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 5 op-
tredens van Camillo, in het tweede 6 en in het 
derde kwartaal 3.Vorig jaar waren dat respectie-
velijk 8,10 en 5.  
Even zo vrolijk wordt er iedere donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 
gerepeteerd in de Pauluskerk, het nieuwe domicilie van het gelegen-
heidskoor. Men repeteert/zingt niet alleen voor kerkdiensten, maar ook 
omdat het fijn is om overdag te zingen bij zo’n overdagkoor. De oor-
spronkelijke opzet was ook een mogelijkheid te creëren om niet alleen in 
de avonduren met koorzang bezig te zijn. Dus zingen om te zingen.   
Gelegenheidskoor Camillo is overigens in te huren voor feestelijke fami-
lie- of bedrijfsaangelegenheden.  

Voor boekingen Camillo: fritsvanbussel@chello.nl  

OVERDAG ZINGEN MET CAMILLO  
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Optredens Camillo 



Zomer 2011 De plannen voor het Jubileumconcert worden concreet. Ton 
Slegers onderneemt enkele studiereizen naar Italië om de sfeer en achter-
gronden van de operacomponisten te proeven rond de “Lambardi”-toren in 
het stadje Magione (zie “De Stem”, september 2011). 
Januari 2012 De repetities starten. Iedereen maakt kennis met de prachti-
ge melodieën uit Norma. Voor de ervaren rotten daarnaast oude bekenden: 
muziek uit opera’s van Verdi. Niettemin krijgen we op het hart gedrukt 
om de fonetisch Italiaanse teksten goed te bestuderen. Een flinke klus! 
April 2012 In de Fonkel wordt op 12 april een fraaie film (samengesteld 
door Lambert vd Reek) vertoond voor de Lambardisten en talrijke Lam-
bardina’s. We zien hoe het koor de solisten begeleidt en aanvult. Veel in-
druk maken de gevoelige aria “Casta Diva” en het snelle tempo van 
“Guerra, Guerra!”. Het is tevens de start van de schrijfactie naar familie, 
vrienden en kennissen.  
Augustus 2012 Na een succesvolle concertreis in een warm Berlijn en de 
zomervakantie staan vanaf 6 augustus de repetities volledig in het teken 
van de opera’s. Wekelijks worden onder begeleiding van pianist René vd 
Laar door Ton alle onderdelen intensief gerepeteerd. Tempo-vertragingen 
en versnellingen, dynamiek en tekst krijgen de volle aandacht.  
20 oktober Nog slechts één week te gaan voor de première. In een volle 
bus naar Rotterdam voor de generale repetitie met solisten en orkest, in 
een kleine aula van een internationale school. Ook het orkest kent een in-
ternationale bezetting, met grotendeels bijzonder getalenteerde conserva-
toriumstudenten. Voor het eerst maken we het samenspel tussen Continuo, 
sopraan Marjorie, bariton Ernst Daniel, tenor Marten en onze stemmen 
mee. Een seintje met de wijsvinger door Ton blijkt cruciaal… 
22 oktober Foutjes uit de generale worden door Ton eruit gehaald. De 
laatste puntjes op de i. Tot op het laatst blijft  “re  - sti” in plaats van 
“ressss-ti” een hardnekkig element… 
25, 26 en 27 oktober Onder een wakend oog van Chris start ProNorm 
donderdag ’s avonds met alle voorzieningen voor licht en geluid in de City 
sporthal. Meters zwart doek worden door de Lambardi mannen aan elkaar 
geknoopt en opgehangen. De hal begint tekenen van een concertzaal te 
vertonen.  Vrijdagochtend volgt de vloerbedekking, ‘s middags het podi-
um en de eerste lading stoelen. Tie-raps. Duck tape. Rolmaten. Tribune. 
Garderoberekken. Nog meer stoelen. Nog meer garderoberekken. 1600 
garderobe-labels. Podium-vloerbedekking.  

CHRONOLOGIE VAN EEN GROOTS CONCERT 
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Rode loper. Bloembakken. Muziekstandaards. Een fonkelnieuw lampje 
voor de dirigent. Niets wordt aan het toeval overgelaten. De samenwer-
king is top. 
Zaterdagmiddag De akoestische repetitie verloopt aarzelend. Schijnwer-
pers vol in het gezicht. Men lijkt niet hoorbaar. Zowel Ton als Marten ge-
ven vertrouwen dat alles goed gaat komen. 
Zaterdagavond De première. Gezonde spanning straalt af van vele koorle-
den. Het publiek stroomt in grote getale de zaal binnen, nadat een stroom-
storing snel werd verholpen. Na enkele openingszinnen van onze voorzit-
ter komen solisten en dirigent op. Ernst Daniel houdt een enigszins ludieke 
toespraak over “belcanto”, het “mooi zingen”. Al snel klinken de eerste 
maten van de ouverture. Vol overgave zingen we vervolgens onze Norma 
partijen, met focus op de wijsvinger van Ton. Veelvuldig applaus toont de 
waardering van het publiek. In de pauze overheerst tevredenheid; het gaat 
veel beter dan verwacht! Na de pauze de melodieën van Verdi. Slechts een 
enkele onvolkomenheid tijdens Gerusalem, maar dat zij ons vergeven. 
Ademloos wordt geluisterd naar het spel van de harpiste en de hoge tonen 
van tenor Marten, die overduidelijk de show steelt. Ovationeel applaus tot 
slot, met als zeer gewaardeerde toegift Libiamo uit La Traviata. Na afloop 
worden we overladen met complimenten, en klinkt vooral door dat ieder-
een met volle teugen heeft genoten! 
Zondagmiddag Het tweede concert. Opnieuw een bijna volle zaal. Op-
nieuw fraaie klanken uit de opera’s. Timing, uitspraak en dynamiek lijken 
nog beter te lukken dan de avond tevoren. Opnieuw een publiek dat volop 
geniet. Onder luid applaus opnieuw waardering voor onze dirigent, ver-
woord door Ernst Daniel, die tot slot de treffende uiterlijke gelijkenis tus-
sen Ton en Giuseppe Verdi opmerkt, wat de nodige hilariteit oplevert. 
Maar vooral ook de gelijkenis in bezieling wordt terecht benadrukt. Op-
nieuw na afloop vele complimenten van het publiek, waaronder de nodige 
“kenners”. Na de sluiting van bar en garderobe worden opnieuw vele han-
den uit de (deels smoking-)mouwen gestoken, zodat in recordtijd alles is 
opgeruimd en gereed staat voor de vervoerders morgen. 
Maandagmorgen Razend benieuwd naar de recensie in het ED. De vaak 
kritische Marjolijn Sengers omschrijft het “feestje” in zeer treffende be-
woordingen: “een tenor die vocaal alle remmen losgooit“, “een aange-
naam, warm en goed doorkneed geluid”, “Lambardi, dat met ontroerende 
toewijding verzorgd zong”, “krachtig, zuiver en spannend precies 
(Gerusalem) kregen de noten hun plek en de muziek een hart“. Vier ster-
ren deelt Marjolijn uit. Wat mij betreft zijn dat vier sterren voor 1. de be-
zielende leiding van onze dirigent, 2. de organisatie, 3. de samenwerking 
en 4. de inzet van ons allemaal.   Ût wââr keij-skôn. 
  Een-nog-niet-zo-lang-lid-van-Lambardi,  Han Besters. 
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De ombouw, de voorbereidingen, de 
generale en dan……...het publiek. 
 
Een uitgebreid fotoverslag is te vin-
den op de webpagina 
 

www.mannenkoor-lambardi.nl 

GEEN WOORDEN MAAR .... 
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WAAR IS HET FEESTJE?  HIER IS HET FEESTJE! 



Tot ver in de Middeleeuwen werd muziek beschouwd als een weten-
schap: net iets minder belangrijk dan mathematica en theologie. Muziek 
had als hoogste doel de Goddelijke Harmonie der Sferen te laten weer-
klinken. Het Bijbelse ‘alles is geordend naar maat en getal’, bleef ook 
tijdens de Barok het doel. Muziek als klinkende constructie, een even-
beeld van de Goddelijke constructie. Later begon gevoel en emoties mee 
te spelen. Tegenwoordig lijkt muziek meer over gevoel te gaan dan over 

ratio. En het hoofd? Ook in de twintigste eeuw 
bleven componisten speuren naar ‘de ultieme con-
constructie’, neem bijvoorbeeld de bijna esoteri-
sche wiskundige muziek uit de jaren ’50 of de 
muziek op het Amsterdam Dance Festival. Wis-
kunde in de muziek. Dat wat alles bij elkaar 
houdt, ofwel ‘de zwaartekracht van muziek’.     

    Gehoord op een lezing van SG Eindhoven 2012  
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ZWAARTEKRACHT VAN MUZIEK 



EXPERIMENT  
Een paar maanden geleden werd mij gevraagd een stukje 
te schrijven voor de Stem. Kon ik me voorstellen aan de 
andere koorleden en…… het mocht natuurlijk ook over 
andere dingen gaan. Ik zei meteen ja. De deadline was 
nog ver weg en er zouden vast wel onderwerpen voorbij 
komen waar ik iets over zou kunnen schrijven. Twee jaar 
geleden, in juni 2010, had ik ook al iets over mijzelf 
geschreven en dat was vlot gegaan.  Ik besloot het op 
een eigentijdse manier aan te pakken. Ik parkeerde de 
opdracht en tilde het over de zomervakantie heen. Ik 
werk in het onderwijs, dus waren er meteen zes weken 
voorbij. Maar ik had nog twee maanden.  
Zaterdag 22 oktober om half zeven ’s morgens heb ik 
mijn lunchpakketje klaar. Zit te ontbijten. Blader door de 
krant. Mijn oog valt op een opvallende reclame. Een 

bijna lege pagina. Bovenaan het woord  Lieve     , . Onderaan met kleine letters 
de opdrachtgever. Een begrafenisondernemer. Zo’n lege bladzijde zou straks 
ook in de Stem staan in plaats van mijn verhaal. Dan maar weer hetzelfde 
schrijven? Dat ik twee jaar ouder was, nog steeds in Nuenen woonde en op 
dezelfde school werkte. Dat ik nog steeds getrouwd was en vier dochters had. 
En een broer die ook bij Lambardi zong.  
Zeven uur. Ik word opgehaald door Thieu. We rijden naar Helmond. De bus 
vertrekt naar Rotterdam. Om half tien zijn we er. We lopen naar de school waar 
de repetitie is. Onderweg passeren we een basisschool. Een gebouw uit de tijd 
dat ik zelf nog naar de lagere school ging. 
Met mooie letters staat Oranje Nas-
sauschool op de gevel. Maar op een klein 
bord ook de nieuwe naam: Het Spoor. Dan 
komen we bij het St.Franciscuscollege. 
Ook een oud gebouw, tegeltjes op de wan-
den en uitgesleten traptreden. De repetitie 
is in de kapel. Gebrandschilderde ramen 
en een kruisbeeld, een beetje uit het zicht 
door een slordig dichtgetrokken gordijn. 
We repeteren samen met het orkest en de solisten. Het verloopt niet vlekkeloos. 
Een en ander moet nog afgestemd worden. In de pauze zie ik dat ook deze 
school een nieuwe naam heeft. Nu heet de onderwijsinstelling CityCollege.  
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Op weg terug naar Helmond valt alles op zijn plaats. Die schoolgebouwen wa-
ren wel oud, maar wat in die scholen gebeurde was eigentijds en dynamisch. 
Lambardi was dan wel oud, maar toch waren het de leden die steeds weer zorg-
den voor vernieuwing. Toch? Daarom nu het volgende experiment. Een inter-
actieve manier van lezen.  
Uitleg. Ieder zichzelf respecterend TV programma heeft tegenwoordig een 
“tweede scherm”. Je kunt op je pc of beter nog op I-pad of Phone aanvullende 
informatie krijgen, reageren op en discussiëren over de inhoud van het pro-
gramma. Vanaf nu kent de Stem ook een tweede scherm. Ik noem het voor het 
gemak ‘de tweede stem”. Omdat het project nog in de kinderschoenen staat, 
word je niet doorgelinkt naar een website, maar kun je voorlopig alleen reage-
ren via het volgende e-mailadres: detweedestem60@gmail.com.  Wil je meer 
informatie over mij. Kennis maken met 
allerlei ideeën. Of zo maar reageren? Prima. 
Stuur een mailtje en je krijgt antwoord. Het 
mailadres blijft actief tot een maand na het 
verschijnen van deze  Stem. Ik beloof jullie 
dat ik de e-mailadressen niet zal verkopen, 
maar ze samen met het opheffen van het 
adres laten verdwijnen.  
Ben benieuwd!                      Paul van Aken.                                                                               
 
Nb. Voor de leden die niet op de “digitale snelweg zitten” zal ik zorgen voor 
een papieren antwoord.         



Een van de hoogtepunten bij het 60-jarige bestaan van Lambardi is on-
getwijfeld het zingen van de jubileummis van Joseph Gruber. Deze mis, 
ook wel “Kaiser Jubiläums Messe“ genoemd en bekend onder opus 105, 
is ingestudeerd om ons jubileum extra cachet te geven. 
Dit werk wordt op18 november tijdens een eucharistie viering in de Jo-
sef Kerk ten gehore gebracht. De mis is een van de 58 missen die deze 
componist heeft geschreven. De compositie is een mengeling van laat 
romantiek en classicisme van deze Oostenrijkse musicus die leefde van 
1855 tot 1933. De instrumentale begeleiding van deze mis zal door het 
ensemble DuoDecima worden verzorgd en de sopraansolo wordt gezon-
gen door Ginette Kals (zie hiernaast) 
DuoDecima is van oorsprong een strijkorkest dat vijf jaar geleden is 
opgericht door een aantal enthousiaste amateur-musici. Het repertoire-
van DuoDecima bestaat voornamelijk uit barokmuziek. De leden van 
het ensemble komen uit de regio Helmond en Eindhoven. Zij repeteren 
eens in de 14 dagen onder leiding van Jacqueline Wezenberg. Het En-
semble  beheerst, ondanks het korte bestaan, een uitgebreid repertoire 
van het derde Brandenburgse concert van J.S. Bach tot en met het bege-
leiden van een koor bij het Ave Verum van Mozart. Ze waren al regel-

matig in de regio te beluisteren. Bij-
voorbeeld in de koepelkerk van 
Lierop, in Aarle-Rixtel tijdens ’n 
jubileumconcert van een plaatselijke 
vereniging en tijdens een kerstcon-
cert in Griendtsveen. Oorspronke-
lijk bestaat het orkest uit 12 leden 
(duodecima=12). Afhankelijk van 
de partituur worden er andere in-
strumenten en musici toegevoegd. 
Hierdoor kan het orkest niet alleen 
authentiek zijn in zijn barokbezet-
ting, maar het is ook in staat zich 
aan te passen aan sfeer, plaats en 
wensen van het moment. 
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 BAROK ENSEMBLE DUODECIMA  
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Enkele jaren geleden, stelde Ginette Kals zichzelf de vraag: wat doe ik 
nou het allerliefst? Hoewel ze sinds het begin van haar puberteit fanatiek 
dwarsfluit speelde, kwam ze er rond haar veertigste  achter, dat haar gro-
te passie toch bij het zingen lag. Sinds enkele jaren ligt de focus dan ook 
helemaal op zang en treedt ze regelmatig op met haar vaste pianiste en 
zingt ze als gastsoliste bij koren en orkesten. De geboren Helmondse, 
opgegroeid in Beek en Donk, legde haar fluit in de kast en ging haar 
droom achterna. In november 2011 vertolkte ze nog de Wesendonck 
Lieder van componist Richard Wagner, met het Symfonieorkest Hel-
mond-Venray (SOHV). Tijdens de Koepelkerkconcerten in de Lierop  
zong ze in de week voor pasen ‘Erbarme Dich’ uit de Mattheuspassie 
van J.S. Bach, ‘Comfort Ye’ uit de Messiah van Händel en het Sancta 
Mater uit Haydn’s Stabat Mater. Dit alles en meer werd uitgevoerd met 
begeleiding van het barokorkest ‘Ensemble Duodecima’ zie hiernaast.   Nu 
zal ze op 18 november de solo partij zingen uit de Jubileummis van Jo-
seph Gruber zoals hiervoor genoemd en nog een aantal liederen, zoals 
de solo van de  evergreens Panis Angelicus van Ceacar Franc en het Do-
mine Non Sum Dignus van Da Vittoria. 
       Bron: ED en Traverse 

MEZZO SOPRAAN GINETTE KALS  

Foto T.v.d. Meulenhof ED 
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Drie leden van het huidige koor waren weliswaar niet aanwezig op de 
eerste repetitie. Wel hebben ze gehoor gegeven aan een oproep in de 
krant in 1952 en zich gemeld. Twee diamanten leden dus  Piet van Krie-
ken en Chris Kepser koorleden van het eerste uur en nu beiden senior 
lid. Actief zanger Tiny van de Zanden werd lid op zijn 23e verjaardag op 
1 januari en is nog wekelijks in ons midden.  

Piet van Krieken (87) was tot op late leeftijd een trou-
we repetitiebezoeker. Ongetwijfeld heeft hij in zijn foto-
album nog de nodige zwart/wit foto’s van vele optre-
dens. Van hem is bekend dat hij erg beweeglijk was tij-
dens de repetities en voortdurend bewoog op het ritme 
van de muziek. Ook onderstreepte hij vaak emotionele 
muzikale momenten met ‘n enkel bijgeluid. 
Hij werd lid in oktober ‘52  

Chris Kepser (92) is het bewijs dat zingen je gezond 
houdt:  nu op z’n 92-ste begint langzaamaan de eerste grijze 
haar op zijn hoofd door te komen.  Zolang ik en velen met 
mij Chris kennen, heeft hij een volle bos bruin haar gehad. 
Wellicht had hij een middeltje om zijn echte leeftijd te ver-
doezelen ! Hij werd in  november ‘52 lid. JZ                                     

Tiny van de Zanden.(82) kan over een 
lange periode terugzien. De redactie heeft 
hem dan ook gevraagd te putten uit zijn ge-
heugen en enkele wetenswaardigheden te 
melden waarvan we dankbaar gebruik ma-
ken. pg 26 De tenor-stem van Tiny past in de 
koorklank. De stem van Nanna Mouskouri  
niet. Diverse leden kennen Tiny nog in die 

rol, welke hij vertolkte tijdens een van zijn acts op de 
jaarlijkse feestavond in november. Tiny werd lid op 1 jan.‘53        awe 

 
P.S. Bij het ter perse gaan van deze Stem bereikte ons het bericht dat 
Tiny na afloop van het concert op 28 oktober ongelukkig gevallen is en 
in het ziekenhuis is opgenomen. Wij wensen hem beterschap en spoedig 
herstel.  

ONZE ZANGERS VAN HET EERSTE UUR 



Beste Lambardisten, 
 
Zoals op de halfjaarvergadering van 2 juli is besloten wordt de contribu-
tie met ingang van 1 januari 2013 verhoogd. 
De nieuwe contributie bedragen zijn: 
€   13,50 per maand, 
€   40,50 per kwartaal 
€   81,00 per half jaar 
€ 162,00 per jaar. 
Voor de rustende leden en leden die alleen lid zijn van 
Camillo wordt het nieuwe contributiebedrag € 40,50 per jaar. Deze le-
den ontvangen te zijner tijd hiervoor een nota. 
Aan alle leden het dringende verzoek tijdig uw overschrijving bij de 
bank aan te passen. Dit voorkomt een hoop gedoe achteraf.  
Alvast bedankt voor de medewerking. 
              De Penningmeester  
      Chris Hendriks 
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Receptie 
ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan 

van de vereniging 

 
zondag 18 november  
13.30 tot 15.00 uur 

 
Hotel West Ende 

Steenweg 1 5707 CD HELMOND 
 

Vrienden van Lambardi, sympathisanten, sponsoren, en trouwe concertgan-
gers zijn van harte welkom.  

       Het bestuur 

CONTRIBUTIE 2013 



Huub van de Rijt (1e tenor), koning van het 
Gilde St. Catharina en St. Barbara te Mierlo. 
 
MIERLO - Op 8 september 2012 werd Huub 
van de Rijt tijdens Mierlo-kermis op het 
schietterrein “Heiderschoor” als de nieuwe 
gildekoning van het Gilde Sint Catharina en 
Sint Barbara gepresenteerd. Hij haalde na 119 
schoten de vogel al naar beneden. Dit kunstje 
flikte hij al weer voor de derde keer in zijn 
bestaan van gildebroeder en onttroonde daar-
mee koning Richard Verrijt op een resolute 
manier. Na het omhangen van de koningsketen 

werd het glas met erewijn geheven en nam de nieuwe koning de felicita-
ties van zijn medebroeders, hun dames en vele andere belangstellenden 
in ontvangst.  
 
Hans Roosen (2e bas) maakt deel uit van de cast van de nieuwe film 
“Ronnie en Bianca”.  Een feelgood movie, een reality- of streekfilm van 
Helmondse bodem. Onderstaand bericht uit Het Eindhovens Dagblad; 

 
HELMOND- Er komt 
een vierde speelfilm 
rond het Helmondse 
echtpaar Ronnie en 
B i a n c a .  N a 
'Ronnie....de post!', 
'Ronnie...de gazet!' en 
'Ronnie Peseta's' gaat 
cineast Rob Smits nu 
werken aan een film 
die als werktitel heeft 
'Ronnie....Olééé!' .  
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NEVEN ACTIVITEITEN DER LAMBARDISTEN 



 
 
           Uitvaart  Frits Spierings 
 
          
 Het doel van de kunst is niet het uiterlijke van de   
dingen weer te geven , maar het innerlijke….  
Dat is de echte werkelijkheid.  
  

Draagt u cultuur een warm hart toe  en  in het bijzonder de 
activiteiten van Mannenkoor Lambardi?  Dan is dit een op-
vallende plaats om dat te laten zien met een advertentie!   

Opnieuw! En nu écht 
““ La Vergine degli Angeli” en niet 
“Hand in hand, kameraden”! 

Opnieuw! En nu écht 
““ La Vergine degli Angeli” en niet 
“Hand in hand, kameraden”! 



Als ik naar de foto uit 1953 kijk (De Stem3) roept het bij me heel wat 
herinneringen op. Ik zal proberen er iets over te vertellen. 
Het was eigenlijk ‘n familiekoor. De familie Bijsterveld was met 4 man 
vertegenwoordigd. Piet, Martinus, Frans en Bert. Piet was mede oprich-
ter en had een zeer mooie diepe bas. Ook Martinus en Bert hadden lage 
stemmen. Frans was een 2e tenor, die werkte bij de 
post en verdiende schijnbaar zoveel dat ie van die 
grote bolknaks kon roken. Frans liep op ’t laatst ook 
’n beetje krom, zo groot waren die sigaren. 
Ook 4 broers van de familie van Hout staan op de 
foto. Op de bovenste rij 8ste van links Marinus, ver-
der waren er Jan, Janus en Joep. De drie J’s waren 
bassen en Marinus was 1e tenor én solist. Martinus was ook een ver-

dienstelijk amateurwielrenner, die zijn wedstrijden 
fietste in het sportpaleis van Antwerpen. Na afloop 
mocht hij graag enkele aria’s zingen. Marinus, Ja-
nus Joep en ondergetekende zijn jaren lid geweest 
van ‘t Leonardus kerkkoor. Als we dan zondags de 
mis hadden gezongen gingen we soms ’n glaasje 
bier drinken bij Jet Berkers aan het Binderseind. 

Het was een café waar je alleen maar kon staan, geen 
tafels of stoelen. Je moest je glas in de hand houden, 
dus vlug opdrinken  anders werd het bier te lauw. 
Dat liep natuurlijk wel eens uit de hand en kwamen 
we te laat thuis om te eten, met als gevolg ‘n koy 
huwelijk en kaaw soep. We vierden natuurlijk ook St 
Caecilia-feest en moesten zelf het amusement ver-
zorgen. Ik heb toen een keer de stoute schoenen aangetrokken en het 
lied “Mamma” gezongen. Ik dacht wat Heintje kan, kan ik ook. Ik zag 
toen ’n solo carrière helemaal zitten. Na afloop werd me gevraagd “wa 
hedde gaai net gezongen?....Welk liedje?”  Ofwel er luisterde niemand 
naar me, geen hond. Daarom ben ik in het koor blijven zingen, immers 
een goede koorzanger behoort niet hoorbaar te zingen maar op te gaan 
in de koorklank.  
       Tiny van de Zanden 

ONZE NESTOR AAN HET WOORD  
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Voor zangers met ambitie en veel tijd zijn er mogelijkheden te over om 
deel te nemen aan projecten. Het secretariaat wordt regelmatig via de 
digitale snelweg bestookt. Deze oproepen en digitale nieuwsbrieven 
worden vervolgens doorgezonden. We zagen onlangs op de e-mail pas-
seren Carmina van Orff in Boekel, Gregoriaans in de Jozef kerk, 50plus 
kerstconcert in London. Deurne’s projectkoor Vox Humanitas, Messiah  
 
Zo is er op 28/29 april 2013 weer de jaarlijkse meezingdag in Eindho-
ven. Dit keer Rossini’s Petite Messe de Solemnel-
le. Dit project is van de Eindhovense korenfede-
ratie i.s.m. het Muziekcentrum. Zaterdagmorgen 
start repetitie en zondagavond 19.00 uur met 
meer dan 400 zangers de uitvoering. Zangers in 
de zaal, toeschouwers luisteraars op het toneel. 
Aanmelding als deelnemer Meezingconcert via 
het inschrijfformulier uit de Meezing-folder van 
muziekcentrum. 
Meezingconcert Rossini  
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Cyril Holten        02 november 
Frans van de Leur   07 november 
Cor van den Eeden 16 november 
Theo Verhallen      22 november 
Piet Cornelissen      27 november 
Wim van Hoof       20 november 
  
                     Gefeliciteerd heren,  

VERJAARDAGEN 
Frans Martens       04 december 
Jan van Bokhoven  05 december  
Theo van Harsel      18 december 
Toon van Neerven   20 december 
Anton Weterings      30 december 
 
  
we nemen er nog eentje…..proost. 

MEEZINGEN? 



Schutten Beheer B.V., 
Take-it Electronics B.V.,   
Dhr. P. van der Velden,  
Verspaget Beheer&Vastgoed B.V.,  
Wesselman Accountants  
Belastingadviseurs, 
Hotel West-Ende,  
De Wit BV. 
Dhr. R. van Thiel,  
Tibor Vastgoed BV., 
 
Er is nog meer plaats voor sponsoren.  

ONZE SPONSOREN 

ABN AMRO Bank,  
Albema-Robema B.V., 
Ariza B.V.,   
BDO Accountants & Adviseurs, 
Clercx B.V.,   
Jan Driessen Kleur en Interieur, 
Du Pré Groenprojecten B.V.,   
Dusol B.V. Vastgoed Onderhoud,  
Dhr. B.A. Grijpstra ,  
Heesmans InstallatieTechniek B.V., 
Dhr. J. Hendriks, 
Bouwbedrijf Van den Heuvel  
Helmond B.V.,   
Huijbregts Groep B.V.,   
ING Bank,   
A. Jansen B.V.,    
Dhr. V. Kaiser, 
Van Lieshout Elektra B.V.,  
Manders Totaal,  
Van Oorschot Mode B.V.,  
Party Rent Service, 
Polymer Consultancy B.V.,  
Rabobank,  
Restaurant De Steenoven 
De Warande,  
Rivez Assurantiën en  
Risicobeheer B.V.,   

Door onderstaande bedrijven, instanties en 
personen wordt het ons mogelijk gemaakt 
koorscholing en wervingsactiviteiten te orga-
niseren waarmee Lambardi de continuïteit 
en kwaliteit van het koor waarborgt.  
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Wij zijn onderstaande bedrijven veel dank verschuldigd 

voor de ondersteuning die wij mochten ontvangen. 

Helmondse  Bouwmaterialen                  Joanknecht & van Zelst     
Westvoort Aannemers Helmond             Nokavision Software BV       
Vermo Fijnmechanische Industrie         Profile Tyrecenter H.B.C.           
Bloemsierkunst Rens van Dijk                Fotografie  jadijfoto                                
Stichting NKV Gebouw                           Primasta BV                 
van Kessel Olie  

Polymer Consultancy BV 
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KLOKKEN & UURWERKEN  
TOINE DAELMANS  

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

 Vane druk  
 
  drukwerk 

Opmerkelijke Opmerkingen 
 
 
 Er is maar één ding op de wereld die mij goed  
 doet en dat is de muziek, maar die vreugd zou 
 een ander wellicht smart noemen. 

 
Julie de Lespinasse (1732-1776  

 
 

 
 
 
 
 
 

Hoezo zingt mannenkoor Lambardi graag werken van Verdi?  

DUBBELGANGER DUBBELGANGER 


