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DE VOORZITTER 
 
Beste Lambardisten,  
Terwijl ik dit stukje schrijf zit Nederland 
in een hittegolf. Nu het eindelijk zomer is 
wordt er nadrukkelijk gewaarschuwd voor 
aspecten van uitdroging. Drinken is dus 
een must, hetgeen dan ook op allerlei plek-
ken geschiedt. Mijn advies in het vorige 
stukje was dus zeker op zijn plaats en niet 
tegen dovenmansoren gericht. 
Op mijn bureau pronkt dit jaar het Lambardi fietsje. Verdiend bij de 
jaarlijkse fietstocht van ons koor. Met dank aan de leden van ons fiets-
ploegje want als die er niet waren geweest had ik beslist nog een aantal 
zaken niet gezien. Het was een erg leuke dag met oude herinneringen in 
het Edah museum. Eindelijk eens kunnen uitleggen waar de term groot-
boek nu vandaan komt. Mooi dat ze in het museum de nodige oude za-
ken hebben bewaard. Voor heel wat leden van het koor was het allemaal 
erg bekend. De uitgezette fietstocht bracht ons weer op een aantal mooie 
plaatsen in onze omgeving. Het mooie Brabantse land is toch heel erg 
de moeite waard. Uiteindelijk werd ook nog een terras gevonden waar 
we de dorst konden laven. De nazit op het terras bij West-Ende was ge-
zellig. Met dank aan de organisatoren (feestcommissie) van deze dag. 
Zij hebben weer erg hun best gedaan om het ons moeilijk te maken.  
De halfjaarvergadering bracht weer de ballotage van twee nieuwe leden 
met zich mee. Altijd een fijn moment voor mij als voorzitter. De nazit 
was door het koude weer helaas binnen, maar niet minder gezellig.  
Uiteraard wordt er hard gewerkt voor het concert in oktober en lopen 
alle andere zaken gewoon door. Midden augustus beginnen de repetities 
weer en ik hoop iedereen weer aanwezig te zien. 
Hopelijk heeft iedereen tijd om te genieten van de vakantie en tevens 
om de accu op te laden voor het tweede deel van 2013.  
 
Wim van den Reek 
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MOOIE ROUTE EN GEZELLIGE TERRASJES    
De weergoden waren ons goed gezind 
op zondag 30 juni, toen de 15de fiets-
tocht van Lambardi van start ging. De 
worst aan de Clarissen had geholpen en 
de feestcommissie, verantwoordelijk 
voor een dergelijk evenement, had weer 
een aantal verrassingen in petto. De start 
was in het EDAH museum waar de 
Lambardisten met hun echtgenotes of 

vriendinnen om half 12 werden begroet met koffie en vlaai en verwel-
komd door de vrijwilligers van het EDAH museum. Na een introductie-
film werd de groep in vieren gesplitst en werd men afzonderlijk rondge-
leid door deskundige personen die alles over het bedrijf EDAH konden 
vertellen. Men was verrast door wat men zag en hoorde en je merkte dat 
de tijd even werd teruggezet. Natuurlijk 
waren de uitzetters van de fietstocht al 
eerder op bezoek geweest in het EDAH 
museum en hadden hun vragen met wat 
hoofdbrekens klaar liggen om te gebrui-
ken tijdens de fietsroute. Om half twee 
stond men in de startblokken, groepen 
werden gevormd en 80(!) deelnemers, 
met de route in hun hand, gingen op 
weg richting het Verliefd Laantje waar 
door Ben Jacobs de opdrachten werden uitgedeeld. Verder vervolgde de 
route via de Grote Overbrug naar Croy langs route 63 en Bavaria om 
daarna Lieshout binnen te fietsen. Op het plein waren de terrasjes goed 

gevuld met Lambardisten die genoten van 
het zonnetje, de muziek en de gele blonde 
jongen of het kopje koffie. Ondertussen 
moesten ook de afbeeldingen met foto’s 
gezocht worden, die weer zeer geraffi-
neerd door Piet Cornelissen waren ge-
maakt. Op de rustplaats langs het Wilhel-
minakanaal en kon men even uitblazen, 
een appel en zoete snacks nuttigen.  



Voor de organisatie was het grappig om te zien hoe men bezig was met 
de vragen die men nog niet had ingevuld. Zou men bij vertrek bij de 
brug de beide foto’s ontdekken op een bord en de muur. Natuurlijk pro-
beerde menigeen via Piet en Wim achter 
antwoorden te komen, maar hun lippen 
bleven stijf op elkaar. Verder ging de rou-
te via de Stad van Gerwen naar de dorps-
kern van Gerwen, waar op diverse terras-
jes de Lambardisten weer levendig aanwe-
zig waren. Via Stiphout, de Warande ein-
digde men bij hotel West-Ende. Groep 
voor groep druppelde binnen en de organi-
satie was druk doende de opdrachten na te 
kijken. Het was een hele klus, sommigen werden ongeduldig maar het 
moest goed en zorgvuldig gebeuren. Uiteindelijk was de uitslag bekend 
en werd Wim van de Reek (voorzitter) uitgeroepen tot winnaar. Piet 
Cornelissen overhandigde hem de fietstrofee en de bijhorende oorkonde. 
Han Besters werd tweede en Berry Wijnen eiste de derde plaatst op. 
Verrassend waren de prijzen die netjes waren verpakt, maar het was niet 

duidelijk wat erin zat. De prijswinnaars 
mochten om beurten kiezen en pakten vol 
verwachting hun cadeau uit, wat als een 
leuke geste werd gewaardeerd. De fiets-
tocht zat er weer op.  Met een gezellige 
nazit op het terras van West Ende, met veel 
leuke anekdotes en met veelvuldig uitgesp-
roken waardering aan de organisatie werd 
een mooie dag afgesloten.  
 

Namens de organisatie: bedankt voor de sportieve inzet! 
Wim van Hoof./Piet Cornelissen 
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De start van de familie-fietsdag 30 juni was op ‘n plek waar de sfeer 
van weleer, je tegemoet komt. Het Edah museum. Voor die het nog niet 
wisten; EDAH staat voor: Ebben, Dames, Aukes en Hettema. Deze uit 
Friesland afkomstige kruideniers hadden zich begin 20ste eeuw in een 
aantal steden in Noord-Brabant gevestigd. Zij richtten in 1910 een geza-
menlijk bedrijf op onder de naam Edah in Helmond. Deze vier onderne-
mers wilden met behulp van de Friese koffiebrander Douwe Egberts en 
hun kruidenierszaken een vuist maken tegen toenmalige grootgrutter De 
Gruyter. Het devies was, groot inkopen en kosten laag houden om de 
laagst mogelijke prijzen te kunnen handhaven. Dames verliet de club en 
Ebben ging in de politiek De families Aukes en Hettema, bleven de 
grootaandeelhouders en bepaalden vanaf de jaren ’20 het beleid. In 
1976 kwam een einde aan een familietraditie toen Edah onder de vlag 
van V&D verder ging. Edah werkte toen met verschillende winkelfor-
mules. Basismarkt en Torro waren nieuw in de markt en Edah kocht de 
grote Autorama-filialen in het noorden van het land. In 1987 werd Edah 
BV omgevormd tot Vendex Food-Groep BV. Onder die vlag werkten de 
verschillende winkelformules met Edah als grootste en belangrijkste 
verder als zelfstandige werkmaatschappijen. In 1998 fuseerde de Ven-
dex Food Groep waartoe Edah behoorde met De Boer/Unigro tot het 
Laurus-concern.  
Op 29 mei 2006 werd bekend dat het grootste gedeelte van het Edah-
concern verkocht werd aan S&S Winkels. Het hoofdkantoor in Hel-
mond ging op 6 september dicht, evenals het distributiecentrum in So-
meren. In dezelfde maand sloten de laatste Edah-filialen. Kort daarop 
gingen diverse van deze supermarkten verder onder namen als Emté, 
Jumbo, C1000, Co-op en  Albert Heijn . 

HELMONDS TROTS  
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Het Edahmuseum is opgericht door oud-directeur Thieu de Wit en 
draait volledig op vrijwilligers. Na de sluiting van de supermarkten heb-
ben oud medewerkers/vrijwilligers oude artikelen en inventarissen van 
Edah verzameld en naar het voormalig hoofdkantoor gebracht. Het mu-
seum is daar nu ondergebracht. In 
het museum eveneens verwijzingen 
naar de supermarktketens Konmar, 
Basismarkt, Toro en VéGé. Verder 
zijn er te vinden winkelinterieurs 
van de slager, de bakker, de groente-
boer, de melkboer en de sigarenhan-
delaar. Het museum is inmiddels 
uitgegroeid tot een stadsmuseum 
over historische bedrijvigheid in het bijzonder van de detailhandel. Het 
museum maakt deel uit van de Helmondse Cultuurroute en lid van Peel-
musea’s en is ze ontvanger van de Carat Cultuurprijs. 
     Bron; www.edahmuseum.nl 
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Openingstijden; 
Iedere vrijdag van 14 tot 17 uur 
Iedere eerste zondag v/d maand     
             van 12 tot 17 uur 
Daarnaast is er voor groepen ge-
legenheid om op een ander tijd-
stip een bezoek te brengen. 
E-mail; org@edahmuseum.nl 
  www.edahmuseum.nl  

‘n eeuw  distributie   

 
van toen naar nu! 
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DE AGENDA 2013 

         
           Maandag 12 augustus  

Eerste repetitie na zomerstop 20.00 uur 
 
 Zondag 29 september   

Carat-concert met Blue Note  12.00 uur   
 
         Maandag 14 oktober   

Repetitie met hoornblazers en bariton  20.00 uur 
 
 Zondag  20 oktober   

Theater Speelhuis 15.00 uur - 
Concert “ Schubert en tijdgenoten” 
       
  Zaterdag  23  november     

Jaarlijkse feestavond 20.00 uur 
  
 Zaterdag  12 december     

Kerstzingen in stadscentrum   12.00 uur (trap Blokker/Xenox) 
 
 dinsdag 31 december     

Oudjaarsmis Jozef kerk  17.00 uur   

Caratconcert 



Het gelegenheidskoor 
Zoekt tenoren! 
Donderdagmorgen 9.30 u 
Tarsushofzaal   
Pauluskerk/Pannenhoef 

 
 
           Uitvaart  Frits Spierings 
 
          
 
Er is geen groter verdriet dan zich in de dagen van ellende ,        
de tijden te herinneren toen men gelukkig was  
     Dante  
   



MIJN NAAM IS CEES VAN DER JAGT 
Geboren in Barendrecht, opgegroeid in Den Haag en 
er getrouwd met Gerda. Samen hebben we drie kin-
deren, twee zonen en een dochter. 
Ik begon mijn arbeidzaam leven op een fabriek waar  
machines werden samengesteld voor bakkerijen. Het 
bedrijf werd verplaats naar Den Bosch. Een veertig-
tal personeelsleden verhuisde mee. Mijn vrouw wil-
de dat wel, haar ouders woonden in Eindhoven.  
Later ben ik van baan veranderd en kwam in Hel-
mond terecht. Door een onfortuinlijk bedrijfsongeval brak ik mijn heup. 
Het herstel verliep niet goed en ik belandde uiteindelijk in de WAO. Na 

twee jaar thuis te hebben gezeten, kwam ik via een ken-
nis op de Franklin Rooseveldschool terecht als conciër-
ge. Het inmiddels verdwenen schoolgebouw stond aan 
de Cortenbachstraat. Nu wordt er het MFC Westwind 
gebouwd. Aan deze VBO school heb ik 17 jaar met ple-
zier gewerkt tot aan mijn pensionering. Ik heb er mee-
holpen om pubers uit te laten vliegen naar beroepson-
derwijs. Kort voor mijn pensionering werd mijn vrouw 
Gerda ziek. Een halfjaar later overleed ze. Sinds jaar en 
dag trokken op met een bevriend echtpaar uit Rijswijk, 

nog van toen we in Den Haag woonden. We deelden lief en leed. Ook 
de  kinderen trokken met elkaar op. Samen gingen we diverse keren 
kamperen. In 1999 overleed onze vriend te Rijswijk. In 2006 besloten 
we, Janna en ik, samen verder te gaan. Wij zijn heel gelukkig dat we die 
stap hebben gezet en hopen samen heel oud te worden. Janna heeft twee 
kinderen, een jongen en een meisje en vier kleinkinderen. Ik heb drie 
kinderen en vijf kleinkinderen. Samen een gezellige boel en we houden 
nog steeds van kamperen. We zijn dan ook vaak samen onderweg met 
de caravan. Jan Zuidervaart en Wim Schoenmakers hebben me overge-
haald te komen zingen. Dat was in het jaar voor dat het koor naar Eng-
land zou gaan. Ik zong toen samen met Jan en Wim in het kerkkoor. Een  
telefoontje van Ton gaf de doorslag. Vanaf 1994 ben ik lid van Lambar-
di en hoop nog lang te mogen zingen bij dit mooie mannenkoor. 
              Groet  Cees van der Jagt   10 

Vogels  op de voorgevel 
van de FR-School 
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ROB VAN BOKHOVEN 
Graag wil ik via mijn "zangbiografie" me nader voor-
stellen aan de leden . 
Ik ben in 1959 in Helmond geboren in de Burg.van 
Houtlaan. Een echt nakomertje uit een gezin met vijf 
zonen. Opgegroeid in de Uiverlaan en op de Titus 
Brandsmaschool bij Broeder Alberto voor het eerst met 
de zang in aanraking gekomen. Na de lagere school heb 
ik me volledig op de sport georiënteerd, naast mijn stu-
die aan de Rijks. Ik ben speerwerper bij HAC geweest 

en ik heb het zelfs tot Nederlands kampioen gebracht en een aantal ke-
ren voor het Nederlands team uitgekomen. In die tijd kreeg ik verkering 
met Gertie, de dochter van Ben Jacobs. Ik raakte geïnteresseerd in de 
zangactiviteiten van Ben en ben om die reden in 1981 voor de eerste 
maal lid geworden van Lambardi. Inmiddels was ik de studie fysiothera-
pie in Den Bosch gestart. Twee jaar later ben ik tevens lid geworden van 
het Stedelijk Helmonds Concertkoor –SHC- waar toen meerdere Lam-
bardisten actief waren. In 1984 ben ik getrouwd met Gertie en heb ik me 
als fysiotherapeut gevestigd in Helmond. Gertie en ik hebben nu drie 
volwassen kinderen, die het alle drie heel goed maken. Sinds 20 jaar heb 
ik samen met twee vennoten de bij vele Lambardisten bekende Fysio-
therapiepraktijk Rakthof. Met veel plezier heb ik al menig Lambardi lid 
behandeld, vaak gepaard gaande met samenzang, goed hoorbaar voor 
iedereen die aanwezig is in de praktijk.   
Terug naar mijn levensverhaal wat de zang betreft. In 1986 ben ik ge-
stopt bij Lambardi en alleen met het SHC verdergegaan. Later heb ik me 
pas gerealiseerd dat het SHC wel een heel bijzonder koor was. In de 
jaren negentig heb ik bij 
verschillende kamerkoren 
gezongen en ben ik met 
zangles gestart. In eerste 
instantie heb ik zangles 
gehad bij Maria Acda- 
Maas en later bij Vera 
Plojhar 
Vervolg zie pg 13 Stedelijk Helmonds Concertkoor  



Ter afsluiting van het seizoen de gebruikelijke halfjaarlijkse vergadering 
op 24 juni. In een rijkelijk gevulde zaal wordt de agenda voortvarend 
afgewerkt. Twee leden worden ter ballotage voorgedragen en vervol-
gens unaniem als lid welkom geheten, te weten: Ger van Hoof en Pieter 

Mighels. De eerstgenoemde zal later het lid-
maatschapspeldje worden overhandigd. Pie-
ter ontvangt het ter plekke samen met de 
statuten. De penningmeester meldt dat de 
index dit jaar 3,2% bedraagt en de contribu-
tie derhalve met 43ct maandelijks zou moe-
ten stijgen. Daar wordt van afgezien dus 
blijft de contributie ongewijzigd De mede-
deling dat de penningmeester ook gedurende 

het jubileumjaar er voor heeft gezorgd dat de vereniging enig spek op de 
botten heeft gehouden wordt met applaus begroet. Vanuit het bestuur de 
mededeling dat per 28 oktober de dirigeerstok wordt overgegeven . Op 
maandag 21 oktober zal Ton met ons nog het afscheidsconcert evalue-
ren. Vanaf de bestuurstafel wordt verder nog  toelichting gegeven over 
de gevolgde sollicitatieprocedure. In de rondvraag pleit de enige vrou-
welijke aanwezige (Ine Nooyen, dirigente Camillo) voor versterking van 
"haar" koor. Aanvulling van tenoren is dringend gewenst. Bij het orga-
niserend activiteitencomité wordt nog geïnformeerd of er een worst bij 
de Clarissen aan de Molenstraat is bezorgd om voor de komende afslui-
tende familiefietstocht verzekerd te zijn van goed weer. Nadat de voor-
zitter de vergadering voor beëindigd verklaart, krijgt de bediening het 
druk achter de bar.  
          awe   

AFSLUITENDE HALFJAARLIJKSE VERGADERING 

12 

Pieter Mighels. 
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De onzekerheid van elke leermeester, docent, leraar 
of onderwijzer; de terugkeer der pupillen na de zo-
mervakantie. “zijn ze al het geleerde vergeten en hoe 
is het met de discipline.” Bij Lambardi is een ander 
fenomeen groeiend; afwezigheid van zangers in het 
voor of naseizoen. Of we het nu willen of niet, door de verdere verzilve-
ring van het koor zijn er steeds meer zangers die leuke dingen doen. Ge-
lukkig was er op de eerste repetitieavond maandag 12 augustus weinig 
verzuim te constateren. Klaarblijkelijk plant het ware koorlid zijn uit-
stapjes en vakanties om de concerten en repetities heen. Dat moet wel te 
maken hebben met het enthousiasme en fanatisme waarmee gewerkt 
wordt aan de twee komende concerten;    
 Zondag 29 september Carat concert          12.00 uur 
 Zondag 20 oktober      Theater Speelhuis  15.00 uur 

12 AUGUSTUS DE EERSTE REPETITIE! 

Vervolg Rob van Bokhoven blz11 
Doordat ik bij Vera regelmatig in de Slavische taal zong, ben ik in 2002 
door oud-Lambardi lid Jan Ermens gevraagd om bij het Helmonds Sla-
visch Koor te komen zingen, om daar in de loop van de tijd zijn solo-
werk over te nemen. Ik heb bij het HSK  gedurende 8 jaar met veel ple-
zier gezongen en veel geleerd op het gebied van solozang. Ook buiten 
het HSK heb ik in die jaren regelmatig solo's en duetten gezongen. Heel 
fijn om te doen, het blijft wel altijd een spannende uitdaging.                                   
Voordat ik een kleine twee jaar geleden voor de tweede maal lid werd 
van Lambardi heb ik nog een paar jaar bij het Helmonds Vocaal Ensem-
ble gezongen, ook een prachtig koor, maar met heel veel thuisstudie.                             
Lambardi is veel ten goede veranderd in de jaren dat Ton Slegers de ar-
tistieke leiding heeft gehad. Ik vind dat er een goede koordiscipline is en 
dat er serieus gerepeteerd wordt. Er wordt tamelijk snel nieuwe muziek 
ingestudeerd. De koorklank is mooi en beheerst, dit ondanks de wat ge-
middeld oudere stemmen. Het romantisch programma dat we nu aan het 
voorbereiden zijn, vind ik prachtig en geweldig om te doen. De muziek 
uit de romantiektijd heeft mijn voorkeur. Wat ook bijzonder is aan deze 
vereniging, is dat er nooit bestuurlijke onrust is, alles is perfect geregeld. 
Ik heb dat nog nooit zo meegemaakt. Tussen de leden onderling voel ik 
dat er respect is voor elkaar , wat resulteert in een fijne sfeer.  
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MINNEZANG  
Tijdens het concert romantiek  20 oktober een werkje uit de vroege mid-
deleeuwen. Romantiek is immers van alle tijden. We zingen Minnezang 
H1. Minnezang is een verzamelnaam voor gedichten uit de Hoofse Lite-
ratuur. De Minnezang kende haar bloeitijd rond de 11 en 12 eeuw. Het 
woord stamt uit het Middelhoog Duits en betekent liefde. De onvervul-
de, onbereikbare hoofse liefde staat centraal bij de adel. De verering van 
de vrouw is het thema. De minnaar treurt vanwege de afwijzing of een 
dame treurt omdat haar ega op kruistocht is. Minnezang is vaak kort en 
intens en wordt gezongen, niet voorgedragen. De meeste minneliederen 
zijn op schrift gesteld, desondanks is er veel verloren is gegaan. Luit en 
fluit (pipers) zijn de begeleidende instrumenten. De Spaans-Arabische 
volkeren (de moren) in de 12de eeuw ontwikkelden dit muzikale genre 
dat zijn weg vond via Frankrijk en Duitsland, naar de Lage Landen. In 
Duitsland ontstond rond 1200 de klassieke Hooghoofse minnezang. Men 
maakte zich los van de Franse invloed en de mannelijke aanbidder stelde 
zich in dienst van zijn onbereikbare, innerlijke en uiterlijke volkomen 
“schoêne” geliefde,  zonder hoop op vervulling. De zanger moet een 
verheven levensgevoel overbrengen (sehnsucht). De vertaalde tekst van 
het lied (H1) ”Kom mijn lief, ik 
wacht  verlangend naar jou. Jij zoete 
roos met je geverfde mond” De tekst 
van het Hoofse lied heeft niet veel 
om het lijf. De tekst moet de drager 
vormen van de muziek die ontroeren 
moet. Bij ons kunnen de tragische 
ballade van “De twee Koningskin-
deren en het danslied van: ”Zeg kwe-
zelke…onder de Minneliederen wor-
den geschaard. De gedramatiseerde 
pastorale, waarin een herderinnetje 
smoorverliefd is op een boerenzoon 
en daarom een ridder een blauwtje 
laat lopen, valt hier ook onder.  
      Huub van de Rijt 
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EEN TEKEN AAN DE WAND! 
Henk van Dijk (bas) heeft een hobby 
zo blijkt uit het hiernaast weergege-
ven krantenbericht.  
De Loop 15 mei: Dhr. van Dijk overhan-
digd hier een nieuw naslagwerk aan de 
verantwoordelijk wethouder voor cultuur. 
De Heemkundekring heeft het project om 
gevelstenen in beeld te brengen een aan-
tal jaren geleden gestart, op verzoek van 
de afdeling cultuur. In 2009 werd de eer-
ste werkmap, met foto’s en beschrijvingen omtrent de gevonden gevelstenen, 
aangeboden aan de toenmalige wethouder. Inmiddels heeft de fotograaf Henk 
van Dijk, het aantal gevonden gevelstenen verdubbeld, tot 260 stuks. Deze zijn 
in de werkmap overzichtelijk opgeslagen. De wethouder stelde het zeer op prijs 
om dit naslagwerk, dat voor het nageslacht bewaard blijft, in ontvangst te mo-
gen nemen. Het einde van de zoektocht naar gevelstenen is nog niet bereikt. 
Op de website zijn een aantal van de geïnventariseerde Helmondse gevelste-
nen te zien of men kan ze melden: www.heemkundekringHelmont.nl  
Gevelstenen ontstonden in de tweede helft van de 16e eeuw en werden 
tot de 18e eeuw gebruikt als "huisteken", er bestonden immers nog geen 
huisnummers. Van oorsprong zijn gevelstenen in verschillende kleuren 
beschilderd. Veel stenen hebben ook kleuraanduidingen als: De Rode 
Leeuw, De Witte Olifant, De vergulde Kater. Veel gevelstenen hebben 
betrekking op het beroep van de bewoner, de kuiper een botervat, een 
schrijver ‘n veer. Wilde men zich onderscheiden van een collega die een 
gevelsteen had met dezelfde afbeelding dan voegde men iets toe, zoals 
een kroon; De Gekroonde Waterhont, ‘t Gekroond Kalf, De Gekroonde 
Laars. Bij bakkers in dezelfde buurt kon men De Grauwe Olifant, of De 
Jonge Grauwe Olifant tegenkomen. Wie nog geen familienaam had be-

gin 1800 en niet door zijn beroep of bijnaam werd 
aangeduid, kon zijn gevelsteen gebruiken. Mensen 
met namen als De Zwaan, De Bock, De Hond  heb-
ben dit gedaan. Gevelstenen zijn vaak met enige 
humor gemaakt, zoals bijvoorbeeld te zien in de 
gevelsteen Mollen Sagen Geren in Enkhuizen, 
waar twee mollen een baal garen doorzagen, terwijl 
de spreuk aanduidt dat mollen 'graag zouden zien'. 

In de 19 en 20 eeuw werden ook veel tegels geplaatst die herinnerde aan 
een eerste steenlegging, danwel een herinnering of tenaamstellingstegel.                    
               Samenstelling; awe 
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Dhr. J. Aben 
Dhr. F. Bijsterveld 
Dhr. P. van Bokhoven 
Dhr. J. van Bokhoven 
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 
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. T. van Santen 
Dhr. J.J.C.M. van Stiphout 

CLUB VAN 50  
 
 
Mevr. H.  Stoop  
Dhr. /Mevr P. en G. Teluy 
Paviljoen de Warande   
Dhr R. v. Thiel 
Dhr/Mevr. Verhallen 
Dhr. W. Verhorevoort 
Erven H. Vervoort 
Mevr  G. Wouters Claassen  
 
 

Hier had uw naam  
kunnen staan ! 

Graag ontvangen 
wij kopij voor het 
clubblad over ac-
tiviteiten van de 
vereniging.  
De redactie be-
houdt zich het 
recht voor de aan-
geboden kopij 

indien nodig te corrigeren en/of in 
te korten. Opname van de kopij be-
tekent niet dat de redactie het met 
de strekking ervan eens is.  
Kopij voor  De  Stem nr 4  
inzenden voor 19 november  

VAN DE REDACTIE 



IN ‘N NOTEN-DOP 
De zingende kapper, ook bekend als raadslid, presen-
teerde op 24 mei zijn cd  'Mijn Mariakerk', in wat nu het 
Theater Speelhuis is. Van Mullekom bezingt het herbo-
ren Helmonds theater. De eerste exemplaren gingen naar 
de wethouder van cultuur en de voormalige pastoor.       

Innovatie Onlangs was onze bibliothecaris in de weer met een licht-
krant om op een digitale wijze de dirigent behulpzaam te zijn bij het 
aanduiden van het werk dat ter hand moet worden genomen. Is dat een 
eerste stap naar auto cue om los te komen van bladmuziek?                 

Het verhaal van Brabant Na de openstelling van ‘t Rijks, onlangs de 
heropening van Het Noord-Brabant Museum in onze provin-
ciehoofdstad. Naast archeologische wijgeschenken uit de 
Tempel van Empel, geschilderde panelen van de middel-
eeuwse Jeronimus Bosch tot de industrialisatie van  N.B.      

Achtergrond 1e tenor Huub van de Rijt -leraar Duits- heeft vertaalwerk 
verricht en ook nuttige achtergrondinformatie geleverd aan koorleden 
via de e-mail over de werken voor 20 oktober. Een bloemlezing is te 
vinden in deze en de vorige Stem.            

Omroep Helmond Klassiek Als luisteraar kun je ge-
nieten op de zondagmorgen tussen 10&12 van klassie-
ke muziek. Er wordt toelichting gegeven op muziek en 
verwezen naar muzikale activiteiten in de regio, zoals 
de Lambertuskerkconcerten. Ook Lambardi komt zo 
nu en dan langs in het programma. Luisteren dus.      

Rustend lid Janus van Hout overleden. Vanaf 1968, met ‘n korte on-
derbreking, is Janus als tweede bas verbonden geweest aan ons koor, 
hiervan de laatste jaren als rustend lid. Tijdens de uitvaartdienst op dins-
dag 9 juli in Berkendonk zong Camillo om hem uitgeleide te doen.   
Janus is 87 jaar geworden.  
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COMMISSIE’S/TAAKVERDELING 
Kas- controlecommissie       
Theo Verhallen 
Jan Jacobs 
Theo Christiaans 
Feestcommissie 
Thieu van Aken 
Theo van Harsel 
Piet Cornelissen 
Wim van Hoof 
Spaarkascommissie  
Tiny van Lieshout 
Cees Toemen 
Theo Verhallen 
Programmacommissie     
Ton Slegers 
Loek van Poppel 
Toine Hendrickx 
Piet Janssen 
Harrie Swinkels 
Marc Vogels 
Fotograaf 
Jan Dijstelbloem 

Werkgroep Camillo  
Frits van Bussel 
Toon vd Meulengraaf 
Theo van Harsel 
Ine Noyen 
Cees Toemen 
Tribunecommissie 
Jack Bijsterveld 
Theo van Ettro 
Toon Gruyters 
Ted Hooglugt 
Willy Verhorevoort 
Webmaster 
Peter van Bokhoven 
Archivaris 
Jo Sneijders 
Kleding 
Albert de Bont 
Donateurs 
Cees Toemen 

Geluidstechniek 
Lambert v d Reek 
Bibliothecaris 
Ad van Gool  
Hans Roosen 
Jack Bijsterveld 
Clubblad De Stem  
Redactie 
Han Besters 
Anton Weterings 
Distributie  
Jack Bijsterveld 
 
Vraag niet wat Lam-
bardi voor jou kan 
doen  maar wat kan jij 
voor Lambardi doen? 
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September 
 6 Ad van Gool  
 7 Bert Somers 
 8 Ben Jacobs 
 9 Koos Branten 
11 Hans Ariaanse 
11 Harrie Swinkels 
12 Johan Doomernik 
17 Jacq Haagmans  
11 Harrie Swinkels 
 

Oktober 
 7 Jef Noijen 
 7  Jan Manders 
12 Wim Schoenmakers  
15 Piet van de Weele 
19 Piet Janssen 
25 Guus Broeckx 
28 Toon vd Meulen-
graaf 
28 Lambert vd Reek 
30 Jack Bijsterveld  
31 Chris Kepser sen  

November 
2 Cyril Holten 
7 Frans van de 
Leur  
20 Wim van Hoof 
22 Theo Verhallen  

VERJAARDAGEN 



HANDZETTEL  
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Schubert c.s. zou bovenstaand woord hebben gebruikt in plaats van de 
moderne Engelse aanduiding. Ook de Duitse spoorwegen weert sinds 
kort Angelsaksische woorden. Duitse dichters en componisten hoeven 
zich derhalve niet meer om te draaien in hun graf vanwege Verludern 
der Sprache. Hoe het ook zij, onze PR-afdeling is er weer in geslaagd 
om een aansprekende folder samen te stellen voor het uniek te noemen 
concert in het Theater Speelhuis. Tijdens het concert werken vanuit de 
Romantiek met als titel “Schubert en tijdgenoten.” De voorzijde: Nog 
een keer vlammen of de vlammende romantiek. Wie zal het zeggen.  
 
Hopelijk heeft u als lezer van de Stem al kaarten, anders wordt het later 
genieten van een in eigen beheer uit te brengen DVD van dit concert. 
Deze zal te bestellen zijn via onze website.  
Bij het te perse gaan van deze Stem is het theater volledig uitverkocht. 
                                                                         awe 



DE VONKEN VLIEGEN ERVAN AF 
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Tijdens het concert “Schubert en tijdgenoten” zijn o.a. te horen; 
 Zur Guten Nacht. Fr.Schubert Dit lied bestaat uit 3 coupletten die door 
“der Vorsitzende”-baritonsolo-gezongen wordt, het koor antwoord.  
Spits je oren, het uur is gekomen dat ons laatste rondje wordt aangekondigd. 
Ga naar huis. Als het glas leeg is en het lied is gezon-
gen, wordt de waard bedankt. We kunnen vrolijk ver-
trekken. Niemand kan spijt hebben van wat we ge-
hoord, gezien en gedaan hebben. De kunst heeft ons 
ook als vrienden nauwer met elkaar verbonden en dat 
maakt ons blij. Slaap lekker en droom zoet, kom gauw 
weer terug voor een nieuw lied. En gaat een van onze 
vrienden dood, naar de eeuwige rust in het graf, zing 
hem dan met liefde toe: goede nacht.   
Mein  Mädel  hat einen  Rosenmund. J. Brahms 
In dit lied vloeit de tekst en de muziek samen waardoor ‘n romance ont-
staat. De verleidelijke charme is voelbaar. De inhoud;  
Haar rozemond,  haar frisse mond met heldere lippen en haar fonkelende ogen, 
ze is zo mooi als de hemelsblauwe lucht. 
Im Abendrot. Fr. Schubert Dit	 natuurverschijnsel,	 	 het	 verstrooide	
zonlicht	in	de	avond	heeft	Schubert	als	Duits	romanticus	in	zijn	mu-
ziek	gevoelsmatig	gecombineerd	met	de	tekst	van	de	Duitse	lyricus	
Lappe.	In	dit	lied	een	zekere	ernst	en	‘n	dankbare	wenk	naar	“	Vater”		
de	oorsprong	van	alles.	Dit	 lied	heeft	 geen	vertaling	nodig.	 Je	kunt	
niet	met	het	oog	maar	met	het	oor	genieten	van	het	natuurverschijn-
sel.	Woorden	als	strahlen,	Schimmer		en	de	weerkaatsing	van	de	ro-
de	 kleur	 op	 de	 ramen,	 	 zorgen	 dat	 	 er	 	 geen	 reden	 is	 tot	 klagen,	
schromen	of	vergissen.	 	Nee,	men	kan	op	aarde	al	de	hemel	 in	zijn	
hart	ontwaren	en	met	volle	teugen	genieten.	(Licht	schlürfen)	

Wisst	ihr	,	wo	ich	gerne	weil?	F. Mendelsohn 
Bartohldi.	 De vertaling; Weet je waar ik graag 
ben tijdens de  zomeravond; in het stille dal 
waar ‘n kleine molen staat  met erlangs een 
beek, er omheen enkele bomen, daar zit ik vaak 
dan urenlang te mijmeren.  Couplet 2-3 gaan in 
dezelfde sfeer verder. Dit gedicht van Ludwig 
Erk is door Mendelssohn op muziek gezet.    



Der Jäger Abschied  F. Mendelsohn Bartohldi  
De tekst is van Joseph Freiherr von Eichendorff 
hij beschrijft de natuur  melancholisch en plas-
tisch. Natuurmotieven in zijn gedichten zijn het 
eeuwige geritsel van de bossen en bewondering 
van de statige bomen op zijn zoektocht. Tal van 
beelden worden opgeroepen zoals bergen en da-
len, rivieren en landschappen. Ook de sterrenhe-

mel fascineert deze lyrische dichter. Veel van zijn gedichten zijn in die 
tijd op muziek gezet. Ondanks de dromerij heeft hij een eenvoudige 
beeldtaal en woordkeuze. Door de blazers (4 hoorns en een basbazuin) 
wordt de tragiek van het stuk prachtig ondersteund. De dynamiek door  
koorzang geïllustreerd.  
Wie heeft voor jou daarboven, zo hoog dit prachtige woud aangeplant? 
Hem willen wij loven en danken zolang onze stem weerklinkt. Het geluid vanuit 
het diepe dal galmt verwarrend omhoog, terwijl boven in de bergen reeën in 
hun eenzaamheid grazen. Wij trekken verder en verkondigen duizendvoudig 
onze loftuiting. We dragen het uit: de ouderen blijven eeuwig trouw tot het laat-
ste lied wegsterft.  
An Silvia  Fr. Schubert  De tekst is uit; The two gentlemen of Verona” 
van Shakespeare een liefdeskomedie. De Duitse vertaling is van Eduard 
von Bauernfeld. Het thema in dit verhaal; het conflict tussen een vriend 
en vriendin en het toegeven aan een passie voor een andere vrouw, 
waardoor de vriendschap abrupt afgebroken wordt. De tekst van dit 
prachtige lied is afkomstig uit de 4de akte. Dit lied is een van de vele 
muzikale hoogtepunten van Schubert. Hij verstaat de kunst om de dia-
loog tussen de twee heren tot leven te wekken in eenvoudige melodieën. 
De deugden van de jonge charmante Silvia worden erin verheerlijkt. Dit 
deel wordt gezongen door de bariton  
1 Wie is Silvia, zeg dat eens!  Dat ze de schoonheid 
van het landschap prijst? Mooi, teder en gevoelig zie 
ik haar dichterbij komen Zij is waarlijk een geschenk 
van de hemel En overtreft al het andere. 
2 Is ze bovendien mooi en goed? Met haar charme 
van de prille jeugd. Zie hoe de liefde straalt uit haar 
ogen Dat maakt de liefde blind En brengt zoete rust. 
3 Daarom Silvia, luister naar het gezang, Waarmee 
we jou liefdevol eren Elke loftuiting overwint Silvia 
telkens  De wereld kan getuigen: Breng hulde met slingers en snaarmuziek. 
 
Info/vertaling aangeleverd door Huub van de Rijt, zie ook  pg 22/23  
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….NOG MEER TEKST EN UITLEG. 
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Räuberlied  Fr. Schubert Fragment uit de opera Die Bürgschaft na het 
libretto van Friedrich von Schiller. Schubert is in dit lied in staat om de 
sfeer goed te illustreren dat van de roofzuchtige natuur. 
1 Achter struiken, achter gebladerte zit de vogel, luistert scherp gespannen  
naar zijn prooi. Alleen de adelaar verheft de vleugels, boven 
de bergen, boven de heuvels; de hongerige gier steelt overdag, 
zonder beschutting Alle andere dieren loeren, spieden; de vos-
sen speuren op de tenen. 
2 Dringen naar voren, vallen onverwachts aan. Zelfs de leeuw 
en de tijger, van geboorte af aan al edele overwinnaars, pas-
sen trucks toe, ze zijn handig en bedreven geraffineerd en 
deinzen nergens voor terug, Ook al is er in de buurt een het 
gesis van een slang die op de loer ligt. Hoor je de muziek en 
je ziet de beelden van de rauwe natuur. Het beloeren er-
vaart de luisteraart met het pianissimo en legato. Wan-
neer de adelaar met zijn machtige vleugels verschijnt of de leeuw, dan 
is fortissimo op zijn plaats. Om weer terug te vallen in de piano-sfeer, 
waarin de vossen en slangen als hoofdrolspelers fungeren. 
Trinklied Fr. Schubert Solist-koor-solist ze wisselen elkaar af.  
Geef elkaar als kameraden de hand in op dit heerlijke moment. Vrienden toast 
vrolijk  mee laat ons vrienden zijn. Het moet gezegd in het duits klinkt het 
toch beter. Schliesst in dieser Freier Stunde Hand in Hand zum trauten 
Bunde, Freunde stimmet fröhlich ein, lasst uns alle Brüder sein! het refrein 
van het koor als bevestiging  van hetgeen de bariton zingt.  
Nachtgesang im Walde Fr. Schubert In dit uit 7 strofe bestaand lied 

wordt bij verschillende zinnen andere muzikale 
sferen geschapen uiteraard afgestemd op de tekst. 
Echte romantiek wisselde stemmingen en sferen. 
In Stem 1 van dit jaar stond het complete vers 
met daarnaast een vertaling. Ruisende winden lijken 
te praten, Lichtstralen zijn jouw draden, Wat alleen 
jouw mond teder raakt, Sluit het oog en valt in slaap. 

Nächtliches Ständchen Fr Schubert ‘n gedicht van Anton Weiss 
Vertaalde tekst; Laat ons zachtjes zingen, de maan trekt al zijn baantje, de 
eerste fonkelende sterren brengen je tot zachtjes zingen. Blijf nog even op.     
‘n Serenade  tot ‘n “zoete” lief; maak ‘t raam open wordt wakker mijn lied 
smeekt erom    



Litanie Fr. Schubert Tekst Johann Georg Jacobi. Een religieus werk.  
Bij het woord Litanie denkt men in de christelijke eredienst aan een 
smeekgebed. Hier gaat het om een andere vorm van litanie. Het is een 
gedicht uit 9 strofen voor Allerzielendag. De in de strofen vermelde 
“zielen” hebben het aardse verlaten en zullen rust vinden. Hier wordt 
stilgestaan bij het thema sterfelijkheid, de dood, de hemel en de herin-
nering aan allerlei personen.. In de laatste regel van elke strofe wordt 
hen de eeuwige rust toegewenst. Deze troostende woorden worden door 
Schubert op een verfijnde  meeslepende muzikale manier benadrukt. 
Sommige critici vergelijken deze Litanei met de Sonate Pathetique. De 
achtste pianosonate van L.v.Beethoven. Tijdens de concertavond zingt 
de bassolist Johan Feyen de drie coupletten met  pianobegeleiding.  
1. Rust in vrede, alle zielen Die angstige kwellingen hebben volbracht En die 
een zoete droom hebben voltooid, Genoeg van het leven, nauwelijks  geboren. 
Allen, die vanuit deze wereld zijn vertrokken,  Alle zielen rusten in vrede! 
3.Zielen van liefdevolle meisjes, Waarvan de tranen niet te tellen zijn, Die een 
verkeerde vriend verloor,  En de blinde wereld verstootte,  Allen, die vanuit 
deze wereld zijn vertrokken, Alle zielen rusten in vrede. 
6.En die nooit de zon toelachten, Onder de maan op doornen waakten, Om in 
het pure hemelse licht Gods aangezicht te aanschouwen, Allen, die vanuit deze 
wereld zijn vertrokken, Alle zielen rusten in vrede!  



Deze bassolist zal tijdens het concert in ‘t Theater Speel-
huis op 20 oktober samen met lambardi romantische mu-
ziek ten gehore brengen. Deze keer samen met het Hoorn-
kwartet van het Brabants Orkest. Lambardi Concertgangers 
kwamen hem al tegen tijdens een optreden in Heeze bij de 
Brabantdag .Johan was als jongenssopraan verbonden aan 
een kerkkoor in zijn geboortestad Eindhoven en volgde 
zang- en interpretatiecursussen bij Peter Kooy en Malcolm 

King (Brussel). Na zijn opleiding maakte Johan deel uit van het Eindho-
vens kamerkoor en het vocaal dubbelkwartet Arti Vocali. Hij is mede-
oprichter van het ensemble Pentacost waarvan inmiddels drie CD's zijn 
verschenen en geeft met dit ensemble concerten in binnen- en buiten-
land. Johan is thans verbonden aan het Nederlands Kamerkoor. Johan 
wordt regelmatig gevraagd voor concertproducties door ensembles als 
het Currende Consort (Brussel), Bousignac en Capella Figuralis 
(Utrecht) en het Groot Omroep Koor. Als solist treedt Johan veelvuldig 
op in oratoria, cantates, passies alsmede in moderne werken. Hij heeft, 
onder andere samengewerkt met het Randstedelijk Begeleidingsorkest, 
het Utrechts Barokconsort, het Brabants Musieck Collegie en het en-
semble Florilegium.    
 

Het hoornkwartet van het Brabants Orkest 
speelt naast het werk in het orkest ook regel-
matig in kamermuziek settings. Ze hebben 
een divers repertoire waarin ze de mogelijkhe-
den van de hoorn optimaal kunnen benutten. 
Het kwartet heeft al bij de meest uiteenlopen-
de gelegenheden opgetreden, van kamermu-
ziekseries, koorbegeleidingen tot openingen 

en feestelijke entree’s. Prinses Beatrix genoot onlangs nog van ‘n optre-
den in 's Hertogenbosch. Nu op 20 oktober in ‘t  Theater Speelhuis tij-
dens het afscheidsconcert van onze dirigent Ton Slegers. Het kwartet 
bestaat uit: Peter Hoeben, Jaap van Wershoven, Steven Minken en Cleo 
Simons.  

 JOHAN FEYEN & HET HOORNKWARTET  
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De Samenloop voor Hoop is zoveel meer dan  alleen maar  wandelen. 
Het samen hopen, samen opstaan en verbondenheid tonen met de men-
sen die het raakt. Een duidelijk signaal dat mensen met kanker er niet 
alleen voor staan. Samenloop voor Hoop, viert een feest van hoop. Ge-
vierd wordt dat veel mensen kanker al hebben overwonnen. Saamhorig 
zijn en steun geven aan mensen die het nog zo hard nodig hebben. 
Openingszinnen uit het programmaboekje, waar Mannenkoor Lambard 
zich volledig bij aansluit. Ook deze keer was de belangstelling van Lam-
bardina’s, Lambardisten en familieleden groot om met een team van 25 
personen de 24 uur loop vol te maken. De oproep om extra geld te kun-

nen vergaren door het verkopen 
van boeken, platen, cd, dvd, 
video, leverde een  bomvolle 
kraam op met alle mogelijke 
genres. Niet verkochte artikelen 
gaan naar Terre des Hommes. 
Een loterij voor toegangskaar-
ten van het afscheidsconcert 
van Ton Slegers bracht het no-

dige in het laatje.  Voor de middag waren al een aantal mensen actief 
bezig om van kraam 49 het visitekaartje van Mannenkoor Lambardi te 
maken. De weergoden waren ons niet altijd goed gezind, alles moest 
goed vastgezet worden om het droog te kunnen houden. De koopjesja-
gers kwamen goed aan hun trekken en er werd goed gehandeld. 
Alle lopers kregen een shirt van Lambardi en een van Samenloop voor 
Hoop. De roze fluoriserende petjes trokken de nodige aandacht waarmee 
het hele team er fris en fleurig uitzag. .Alle deelnemers waren tijdig aan-
wezig om deel te nemen aan de openingsronde, kaarsenceremonie en 
slotronde.  26 

SAMENLOOP VOOR HOOP 



Bij de openingsceremonie waren ook de survivors  Riny, Sjan en Anne-
mie aanwezig en werden luid toe gejuicht door de teamleden. Ondanks 
het weer was de sfeer  goed en alles liep gesmeerd. Tijdens de gezamen-
lijke activiteiten pasten Hans en Theo op de handel.  
Gerrie, Henk, Han, Anne, Albert, Gonnie, Frits, Jaqueline, Henk, Theo, 
Chris, Ted, Chris, Franca, 
Piet, Jenny, John, Marij, 
Sjef, Wim, Martin, Jenny, 
Mike, Berry, Ingrid, liepen 
allen heel voldaan in groe-
pen om de solidariteitketting 
niet te doorbreken. Het 
meest indrukwekkende kaar-
senceremonie, werd ver-
stoord door een fikse regenbui en ook alle duizenden kaarsenzakken 
hadden niet die uitstraling waardoor de zeer gevoelige teksten moeilijk 
te lezen waren. Maar het bleeft nog zeer indrukwekkend. Na de ceremo-
nie trad de nachtploeg aan. Door Toon en Maria werden ze getrakteerd 
op een hoeveelheid streuf die vakkundig was ingepakt zodat ze  ‘s mor-
gens nog warm waren en vele lopers hiervan genoten hebben. Gelukkig 
was het regelmatig droog en tussen de buien was er nogal wat belang-
stelling en toeloop. Velen konden de lotenverkooptechniek van Ted niet 
weerstaan en hij verkocht ruim 250 loten. Voor de slotronde werd de  
balans opgemaakt en het bedrag van het jaar 2011 ruim overschreden. In 
totaal is er € 1832,60 verworven door verkoop, zakken, loterij en spon-
sorbijdragen. De totale opbrengst van € 70.000  in  2011 werd met ruim 
duizend  euro overschreden. Na alles gezamenlijk opgeruimd te hebben 
werden we nog getrakteerd op een fikse regenbui met een pilsje of wijn-
tje werd deze 24 uurs loop afgesloten. 
Bij dezen willen wij eenieder heel hartelijk danken voor de bijdrage tot 
dit geweldig resultaat. Om een Lambardist zaliger te citeren:  

WA UN CLUB, WA UN CLUB!!!!!!!!!!! 
Op naar Samenloop voor Hoop  in 2015.                                A.de B. H.A 
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SPONSOREN 

Door onderstaande bedrijven, instanties en personen 
wordt het ons mogelijk gemaakt koorscholing en wer-
vingsactiviteiten te organiseren waarmee Lambardi 
de continuïteit en kwaliteit van het koor waarborgt.   

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. Vastgoedonderhoud,  
Dhr. B.A. Grijpstra ,  
Dhr. J. Hendriks, 
Bouwbedrijf Van den Heuvel  
Helmond B.V.,   
Huijbregts Groep B.V.,   
ING Bank,   
A. Jansen B.V.,    
Van Oorschot Mode B.V.,  
Party Rent Service, 
Polymer Consultancy B.V.,  
Rabobank,  
Paviljoen Steenoven/De Warande,  
Rivez Assurantiën en  
Risicobeheer B.V., 
Schutten Beheer B.V.,  
Take-it Electronics B.V.,   
Dhr. P. van der Velden,  
Verspaget Beheer&Vastgoed B.V.,  
Hotel West-Ende,  
De Wit BV. 
Dhr. R. van Thiel,  
  

       

 
 
 
 

Polymer Consultancy BV 
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CLUBBLAD DE STEM  

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 30 

In het colofon onder redactie is toegevoegd Han Besters. Na enig aan-
dringen en eerdere bijdragen heeft hij toegezegd ook in de toekomst 
mee te werken aan de totstandkoming van ons clubblad. Het clubblad 
wil een blad zijn van, voor en door leden van de vereniging. Graag ont-
vangen wij daartoe kopij. We willen ons evenwel beperken tot de geza-
menlijke hobby: actieve muziekbeleving en berichten over en wetens-
waardigheden van clubleden. Immers net zoals in een familie willen we 
alles van elkaar weten. Een pagina omvat +/- 300 woorden. Iets gelezen 
of gezien verwerk het digitaal en mail het ons. a.wetering@upcmail.nl  
j.besters1@upcmail.nl of via de webpagina. 

Ook zien we graag adverteerders, die onze vereniging een 
warm hart toedragen. Ondernemers dus die willen laten zien 
dat cultuur hun wat waard is, net zoals hun dienst of product. 
Zie ook onze website www.mannenkoor-lambardi.nl waar 
overigens deze glossy is terug te vinden, in fullcolour.  
                                                     De redactie 



Afwezigheid  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 gelegenheidskoor Camillo 
Camillo   fritsvanbussel@chello.nl       0492-547426 
Secretariaat petervanbokhoven@hotmail.com 0492-511064 
Penningmeester Chris Hendriks 0492-512042/0644513551 
  Banknummer 47.45.40.715 
  Ing nummer  10.85.685 
Dirigent     Ton Slegers  040-2853381  

 
www.mannenkoor-lambardi.nl 

CONTACT  
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HET NUT VAN MUZIEK 
Wij vragen het ons niet meer af. Darwin hield zich 
er evenwel mee bezig. Hij beschouwde muziek als 
een van de grootste raadsels, omdat 'noch het genot 
van muzikale tonen noch het vermogen om ze te 
produceren van het geringste directe nut is voor de 
mens,' zoals hij schreef in het boek The Descent of 
Man. Sindsdien heeft het niet ontbroken aan ideeën 
over de kracht van muziek. De Amerikaanse neuro-
bioloog Steven Pinker wordt in dit verband vaak 
geciteerd: muziek is voor het gehoor de slagroom 
op de taart. Hij stelt dat muzikaliteit slechts een toe-
vallig bijproduct van andere eigenschappen is. Mu-

zikanten hebben veel partners. Sommige onderzoekers − zoals Darwin 
− menen dat muziek mogelijk het resultaat is van seksuele selectie. Dat 
muziek zogezegd sexy is en dat muzikanten aantrekkelijk zijn. Voor 
ons is dat toch niks nieuws?             awe  



  

Advertentie  

 Vane druk  
 
  drukwerk 

Am	Brunnen	vor	dem	Tore,	
Da	steht	ein	Lindenbaum:	
Ich	träumt’	in	seinem	Schatten	
So	manchen	süßen	Traum. 
  Uit: Der Lindenbaum  
  Ook dit zal te horen zijn op 20 oktober 

Zing je niet, dan snavel dicht  
tijdens de repetitie. 


