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DE VOORZITTER 
Beste Lambardisten, 

De zachte winter deed ons allen al heel snel ver-
langen naar de zon en de vakanties. Prachtig 

weer dat echter weer gevolgd werd door een 

herfstachtige periode. Geen reden voor ons om 
stil te zitten. Onder leiding van onze dirigent 

wordt er volop gewerkt aan bestaand en nieuw 

materiaal. Dat is soms wel even wennen, maar 

dat hoort er natuurlijk bij. Een periode zonder publieke optredens zullen 
in het tweede deel van het jaar gevolgd worden door een aantal optre-

dens. Daar kunnen wij weer van ons laten horen. 

De jaarvergadering werd zoals altijd weer druk bezocht, hetgeen voor 
mij als voorzitter betekent dat wij als vereniging betrokken leden heb-

ben en dat dit een der krachten van onze club is. 

Belangrijk zal het zijn om weer op een ludieke manier werving te doen 
voor onze koorschool. Alle leden zijn opgeroepen om na te denken over 

de wijze waarop we de belangstelling kunnen wekken. Onnodig te zeg-

gen dat de koorschool in het verleden onze vereniging heel wat nieuwe 

leden heeft opgeleverd. Laten wij dit met zijn allen proberen voort te 
zetten. 

Ons gelegenheidskoor Camillo heeft de afgelopen periode behoorlijk 

wat keren moeten aantreden, hetgeen enerzijds fijn is maar vaak reden is 
voor verdriet om het verlies van de nabestaanden. Ook binnen onze 

vereniging ontkomen wij niet aan verdrietige momenten, zoals het over-

lijden van de vrouw van Ted Hooglugt. Het medeleven binnen Lam-

bardi is altijd warm. 
Inmiddels is op de repetitie merkbaar dat de vakanteperiode weer is be-

gonnen. Een aantal stoelen zijn leeg maar ongetwijfeld oefenen deze 

leden hun stem door waar ook ter wereld de fijne tonen van ons koor te 
laten horen. Het mee”brullen” over het voetbal is inmiddels ook weer 

begonnen en wij kunnen ons opmaken voor een WK met 16 miljoen 

bondscoaches, die het beslist niet altijd met de keuze van die ene eens 
zullen zijn. Laten wij hopen dat het een prachtige sportzomer mag 

worden en dat wij er vooral veel bij kunnen zingen en lachen. 

Ik wens iedereen een fijne vakantie toe.  

          Wim van den Reek 
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 Bezoek 

De Carat-concerten 

zomer 2014  

Elke zondag 12.00 uur 

Toegang gratis 

 Carat-paviljoen  

De Warande Helmond 

 Programma:   

 www.caratconcerten.nl 

Lambardi  5 oktober 14.30 u 



30 maart 10.00 uur Elkerliek ziekenhuiskapel. 
De analoge, de digitale én de biologische klok moest worden verzet op 

de bewuste zondagochtend van winter- naar zomertijd. Toch kon om 

halftien   ingezongen en nog een paar mogelijk moeilijke passage geoe-

fend worden. Tijdens de dienst klonk zowel latijn als byzantijns passend 
in de liturgie. Tebe Poem/openingsgezang, Gospodie/kyrie, Svaty Va-

clava/tussengezang, O Bone Jesu/offerande, Sfiant/sanctus, Otsje Nasj/

onze vader en Ecce Quomodo Moritur/communielied; als slotzang klonk 
Laudate dominum. Na de dienst werd de kapel gevuld met een loflied op 

de ondergaande zon  (terwijl ze net was opgekomen) in een moderne 

taal, het Engels: Some enchanted Evening.  Er werd attent gezongen. 
Anders gezegd de dirigent werd op zijn wenken bediend. Dynamiek, de 

firmates en pauzes, ze pasten prima in de sfeer.  

De dienst werd uitgezonden via de ziekenhuisomroep, sinds kort 

niet alleen in geluid maar ook in beeld. Er zijn geen kijk- en luis-
tercijfers, maar iedereen in het Elkerliekcomplex kon in een de-

vote stemming komen. Kortom een sfeervol optreden met sacrale 

muziek in het voorjaar. 
‘s Middags werd in de kapel door 

het Botania Strijkkwartet Die Sieben 

Letzten Worte van Joseph Haydn, in 
het kader van Lambertusconcerten, 

ten gehore gebracht. Het door ons 

gezongen Ecce Quomodo moritur* 

was een onbewuste vooraankon-
diging?!                   awe 

 

 

*vertaald;  Zie hoe de recht-

vaardige sterft en niemand 

het ter harte neemt. 

ELKERLIEK 

 4p 
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MOZART EEN DJ?! 
Dance muziek, dat roept nogal 
vreemde  associaties op.  Dance…

Trance daar hoort raar volk bij, 

heel anders dan het ‘klassieke 

wereldje’. Drugs en speed zouden 
onlosmakelijk verbonden zijn met 

die Dance muziek. Maar wist je dat 

Berlioz in een van zijn symfonieën 
een opium-trip weergeeft? Of dat 

Von Weber al op z’n twaalfde een stuk schrijft over ‘de macht van de 

liefde en de wijn’? Van Strauss werd bij een concert in  Londen een stuk 
verboden. Mozart (die door zijn eigenwijsheid menig opdracht aan zijn 

neus voorbij liet gaan en zo flink in de schulden geraakte), leefde er op 

los met drank, eten en vrouwen. Beethoven stond bekend als een 

‘ongelikte beer’ in zijn omgang, behalve dan tegen vrouwelijke studen-
ten, want hij was een rokkenjager. Ook Wagner lag niet zo goed in zijn 

omgeving, hij was ‘te vurig’. Overigens was zijn debuut zo rampzalig 

dat hij de benen nam. Liszt, die overigens niet werd toegelaten tot het 
conservatorium, beukte zo heftig op de piano dat deze uit elkaar viel. 

Ook Chopin reisde voortdurend in gezelschap van een pianomonteur. 

Sommige componisten werden nog tijdens hun leven ware idols. Hun 
uitvaart was ‘n groter spektakel dan dat van Brood of Hazes. Bij Beet-

hovens begrafenis kwamen bijvoorbeeld zo’n 30.000 mensen! En wat te 

denken van Schubert die tijdens zijn leven niet serieus genomen werd. 

Hij is nooit als musicus erkend. Hij speelde zijn stukken voor vrienden, 
op feestjes die tot diep in de nacht doorgingen. Op deze muziekfeesten 

werd de nieuwe muziek van die tijd 

gespeeld. Net zoals de rock ’n roll, 
de jazz, de punk en de dance. Geluk-

kig zijn we al een stuk  verder met 

Tiësto’s optreden tijdens de Olympi-

sche Spelen of met de performance 
van Armin van Buuren tijdens het 

kroningsfeest van Willem Alexan-

der.  
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Voor velen is een DJ geen musicus in 
de zin van een dirigent, componist of 

uitvoerend muzikant. In dit kader valt 

ook een berichtje uit Londen op. Me-

trostations hebben last van hangjon-
geren, men gaat er klassieke muziek 

draaien. Zo worden ‘relschoppers’ 

van het perron gejaagd, want jonge-
ren vinden die muziek niet ‘cool’.  

Dit zou wel eens anders uit kunnen pakken, want mogelijk trekt dit een 

andere doelgroep aan: de hangouderen. Er is uiteraard een verschil van 
muziekbeleving van jongeren en hen die van klassieke muziek kunnen 

genieten. Wat te denken van de dagelijks overflow aan muziek uit de 

speakers in winkels, de lift, het restaurants, als ringtone, in commercials, 

films en als samples. Gelukkig wordt daar geen probleem van gemaakt; 
en al helemaal niet door de jongeren. Er zijn genoeg voorbeelden van 

Dance-platen waarin stukken van klassieke componisten zijn verwerkt. 

Wij kennen immers Ekseption, Focus en Thijs van Leer nog. Veelal tot 
groot ongenoegen van ‘n klassieke elite, die roept dat het werk van deze 

componisten niet zo toegepast mag worden! Als er ergens een scheiding 

bestaat, dan is het in de hoofden van mensen die zich richten op de klas-
sieke muziek. Bij mensen die vergeten zijn dat de componisten van toen 

gewoon mensen waren die nieuwe ritmes bedachten, instrumenten op 

een originele wijze gebruikten, een nieuwe dans introduceerden of de 

rol van een zanger op een nieuwe wijze wisten toe te passen. Ze bedach-
ten nieuwe thema’s en haalden het uiterste uit de technische mogelijkhe-

den van dat moment . De overgang van klavecimbel naar piano bijvoor-

beeld was misschien wel een grotere dan die van piano naar synthesizer. 
Ze werkten samen, bewerkten elkaars stukken en vertolkten een nieuwe 

kijk op het leven. Daar is niets elitairs aan, dat is wat jongeren nu ook 

doen. Eeuwen geleden haalde de adel de ‘nieuwe’ componisten naar hun 

landgoederen om zich te onderscheiden van an-
dere koningshuizen. Ze staken elkaar de loef af 

met ‘het nieuwste van het nieuwste’ op muziek-

gebied. Muziek is beleven en ervaren in het nu 
en het moet niet leiden tot culturele elite-

vorming rond muziek uit het verleden. Weet je 

wat ik denk? Als Mozart nu had geleefd, was hij 
waarschijnlijk DJ geworden. 
     bron wikipedia bewerkt door awe 
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DE AGENDA  

Zondag  6 juli  

 Fietstocht West-Ende vertrek 12.00 uur  
Maandag 14 juli  

 Korte repetitie/mededelingen/vakantieborrel 20.00 uur  
Maandag 25 augustus  

 Eerste repetitie na de zomerstop  
Zaterdag 27 september  

 Concert met De Veengalm in Neerkant  
Zondag 5 oktober  

 Caratconcert met Amacitia Brouwhorst 14.30 uur  
Zondag 12 oktober  

 Camillo Dienst Elkerliek 10.00 uur  
Zondag 2 november 

 Concert Theater Speelhuis met  

 Maasbrees Mannenkoor 15.00 uur  

Zaterdag 22 november  

 Caeciliafeest  

Zaterdag 13 december 

 Kerst Concert met de Rimboband 

 Mechelen Rombouts-kathedraal 15.00 uur  

Zaterdag 20 december  

 Kerst Concert met de Rimboband 

 Helmond Lambertus kerk 15.30 uur  

Woensdag 31 december 

 Oudjaarsmis St Jozefkerk 17.00 uur   

 

8 



Pagina 9 
9 



Met het stijgen van de leeftijd van de koorleden lijkt het gezamenlijke 
lange-termijngeheugen steeds steviger te worden. Niettemin leek het de 

redactie een goed idee om zo nu en dan dat geheugen wat op te frissen, 

in deze rubriek "Uit De Oude Doos". Met het komende voetbalgeweld 

tijdens het WK in Brazilië in gedachten ontving de redactie een foto uit 
1978, die door Tiny van Lieshout uit het archief is opgedist. 

Op de oorspronkelijk foto en op de website van Lambardi is de foto in 

kleur terug te vinden. Daar is te zien dat de dominante kleur licht bruin 
is. Zo te zien werd er in die dagen naast het zingen ook gewerkt aan de 

conditie van de zangers. Tiny leverde ook de namen van de geportret-

teerden: staande v.l.n.r. Tiny van Lieshout, Piet van Diepen, Jo Snijders, 
NN, Louis van Gastel,  Teun  Kees,  Jo  van  Grootel,  Arie  de Haas en 

Toon Kusters. Gehurkt v.l.n.r. Jac Klumpers,  Willy  Verhorevoort,  

Martien  van  de  Kimmenade,  Henk  Vlemmings en Wim Noten. Het 

betrof hier overigens een treffen van het  gelegenheidsteam van Lam-
bardi  met  een  team  van  het  Stedelijk  Helmonds Concertkoor. Ze 

waren aan elkaar gewaagd. De uitslag? Is niet te achterhalen. Of toch? 

Wie het nog weet mag het zeggen!  
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UIT DE OUDE DOOS  



Ray Dorset: kennen we hem nog met zijn volle bakkebaarden? De En-
gelse popzanger uit de 70er jaren? Zijn grootste hit toen: In The Summer 

Time. Hij ging met zijn trawanten aan de slag met lege wijnflessen voor 

het typisch ritmische geluid. Hij bezingt erin alles wat het Vaticaan ver-

boden heeft. Drank, drugs en … vrouwen. Het wordt door de koorleden 
bij het instuderen als pure nostalgie ervaren, naar de wilde jaren van 

weleer. Voor onze dirigent Marcus de Haard is het klassieke muziek;  

hij is immers van na die tijd. Deze song kwam je na 45 jaar nog tegen in 
de Top2000 op plaats 1905. Dit nummer is wat genoemd werd jug-

music: muziek met rommelige ritmes, liefst gespeeld op wasbord, zeep-

kistbas of flessen. Wereldwijd zijn er 30 miljoen singles verkocht. An-
dere artiesten die dit nummer zongen waren Elton John, Bob Dylan en 

Shaggy. Deze laatste boekte er succes mee vanwege het gebruik in de 

film Flipper. 

Vermoedelijk zegt de naam Ray Dorset niks, maar Mungo Jerry des te 
meer! De naam van de Britse popgroep Mungo Jerry is afgeleid van een 

gedicht van T.S. Eliot. Het gedicht gaat over een ondeugende kat Mun-

go Jerrie. In de musical Cats wordt op dit gedicht voortgeborduurd. Ook 
is deze ondeugende kat terug te vinden in een “slaapliedje” in de Ameri-

kaanse folk-opera Porgy en Bess van George Gershwin. Zo is er met In 

the Summertime en Mungo Jerry dan toch nog de link met klassieke 
muziek én met Catstown Helmond.                    awe 

 DO YOU REMEMBER!? 
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Ik ben Ger van Hoof, 66 jaar geleden geboren in Mierlo en 
opgegroeid op ‘t Hout. In mijn jonge jaren ben ik bij de 

scouting geweest en heb ik bij een kinderkoor gezongen. 

Het schildersambacht heb ik uitgeoefend. Ik  leerde  het 

schildersvak op Sint Lucas te Boxtel. Het schildersvak en 
afwerktechnieken fascineerde me, ik heb 

het beroep dan ook jarenlang met plezier gedaan. Ik 

leerde Dorothé kennen, we trouwden en hadden samen 
een dochter Daniëlle en twee kleindochters, Kelly en 

Demi. Door die vreselijke ziekte is Dorothé nu ruim 

vijf jaar geleden overleden. Ben nu weer gelukkig samen met 
Thea. Thea en ik hebben drie dochters en drie kleindochters,  

waar we heel veel van genieten. We vertolken de rol van ouder en groot-

ouder, naar mijn gevoel met verve.  Vaak werd tegen me gezegd: “je 

moet gaan zingen, dat doe je immers graag!” Ik heb er toen nooit echt 
werk van gemaakt. Ik was druk met de dagenlijkse beslommeringen. Als 

bezoeker van het  Verdi/Bellini-concert in de Citysporthal 2012, was ik 

verloren. Ik trok de stoute schoenen aan en ging naar de repetitieavond 
in West Ende. Ik ben het gaan proberen en het lukte. Ik heb daar geen 

minuut spijt van. Ik probeer nu iedere maandagavond  aanwezig te zijn. 

Dat zingen zoveel plezier geeft wist ik al, ik  had het ook veel eerder 
moeten doen. Nu ik overdag  meer tijd heb, zing ik ook nog bij Camillo 

op de donderdagmorgen. Zingen is goed voor de geest en gemoed, spor-

ten goed voor lijf en leden. We sporten een paar keer in de week fa-

natiek, onder begeleiding van een sportinstructrice, die het geweldig 
doet. Dat slaan we niet gemakkelijk over. Verder zijn we mooiweer fiet-

sers, soms met de kleinkinderen.  Op reis/vakantie gaan daar straffen ze 

ons niet mee. Af en toe een paar overnachtingen ergens in Nederland 
bevalt ook erg goed. Dát  kunnen we zo plannen dat we dinsdag vertrek-

ken, zodat ik geen repetitie hoef te missen. Wandelingen maken in het 

Broedersbos en de Bakelse bossen, grenzend aan onze achtertuin, met 

hond is ontspannend, doe ik een paar keer per dag. Hoor ik al die vogels 
fluiten en zingen. Actief en  in beweging blijven 

is streven. Zo, nu weten jullie allemaal al wat 

van me, meer wil ik hier niet kwijt. Wil je meer 
weten spreek me aan,  ik zit bij de tenoren. 

EVEN VOORSTELLEN 
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CHI, CHI, CHI, OO.. 
Je moet dit met liefde zingen zegt Marcus weleens op de repetitie. Nu 
we het er toch over hebben. We studeren nu op M61. Mijn vraag aan de 

dirigent, wil je dit nummer niet ter afsluiting van de repetitie oefenen. 

Wat is het geval. Op dinsdag hebben wij,(mijn vrouw en ik) een slecht 

huwelijk. Dit komt niet omdat ik op maandagnacht na tweeën thuis kom. 
Nee, daaraan is mijn ega wel gewend als ik met Willie en Theo op stap 

ga om de stem te smeren. Wanneer ik dan ‘s nachts eindelijk in bed lig, 

repeteer ik in mijn droom altijd het laatst gezongen nummer, in dit geval 
dus M61. Zoals je weet zingen we daarin 

chi,chi,chi,oo,…..chi,chi,chi,oo. Dinsdags 

als ik dan wel beeld maar nog geen geluid 
heb denk ik dat het aan mijn nachtelijke 

geluiden moet liggen dat de kat van mijn 

vrouw de hele dinsdag weg is. Mijn 

vrouw is daardoor ontstemd. Dus Marcus, 
wil je het werkje niet meer als laatste re-

peteren, zodat er 's nachts een ander deun-

tje in mijn hoofd zit!?  
       ‘n tweede tenor 
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UIT DE JAARVERGADERING 
16maart Algemene ledenvergadering 11uur “Da Vinci Zaal” West Ende.  
Wederom een grote opkomst en dat in verkiezingstijd. Het bestuur van 

Lambardi heeft zich kennelijk niet verwijderd van haar leden. In een 

hoog tempo en met de nodige kwinkslagen wordt de agenda afgewerkt. 
Slechte tien afmeldingen bij een ledental van honderd-en-drie. Niet van 

toepassing dus de befaamde 80/20 regel. 

Rien Lieffering wordt voorgedragen ter ballotage, hij voldoet aan alle 

criteria. De statuten en het lidmaatschap-speldje zullen volgen vanwege 
zijn afwezigheid. Hij had er een moverende reden voor: hij vertegen-

woordigt zingend Helmond in Rome (zie pagina 29).  

Dan wordt de Lambardist van het Jaar verkozen. Waar heb ik het aan 
verdiend? Ja, ik de schrijver dezes. Kom ik 

ook eindelijk eens met een foto in De Stem!  

 
De secretaris is naast de penningmeester ook 

goed in cijfers. Zo weet hij te melden dat de 

103 leden samen 5.727 

jaren vormen, de oudste 
84 en de jongste 54 jaar 

is en dat het gewogen 

gemiddelde ligt op 67,5 jaar, waarop het oudste 
lid roept dat hij niet voornemens is dat naar bene-

den bij te stellen. Big Data ofwel statistisch gege-

vens zeggen veel over de vereniging is het motto 
van de secretaris. Hij weet nog te melden dat het 

repetitieverzuim slechts 15% is, waarbij 2 leden 

zelfs voor de volle 100% aanwezigheid waren.  

De penningmeester doet verslag en weet te mel-
den dat onze financiële situatie gezond genoemd 

mag worden. Hij dankt de diverse commissies 

voor hun inbreng om middelen te generen zoals 
het aanbrengen van vrienden-van, donateurs en 

adverteerders. Verder komen alle  commissie aan 

het woord  om  verslag te doen.  
 



VAN DE REDACTIE 

Graag ontvangen wij kopij voor het clubblad over acti-
viteiten van de vereniging. De redactie behoudt zich het 

recht voor de aangeboden kopij indien nodig te corrige-

ren en/of in te korten. Opname van de kopij betekent 

niet dat de redactie het met de strekking ervan eens is.  
 

Kopij voor De Stem3 inzenden vóór 19 augustus 

Zo zet  Marcus  uiteen dat hij, gestart per novem-
ber 2013, het  als bijzonder heeft ervaren om met 

ons te mogen werken. Hij memoreert daarbij het 

kerstzingen in de stad en zijn onmogelijk positie 

tijdens de oudejaarsmis in de Jozefkerk. Hij 
hoopt op korte termijn de reeds geplande optre-

dens zo muzikaal mogelijk te gaan uitvoeren en 

benadrukt dat de komende tijd in het teken zal 
zijn van aan elkaar wennen. Op een wat langere 

termijn wil hij graag het repertoire in de breedte laten groeien. Het be-

staande klassieke repertoire uitbouwen met enkele “nieuwe werken” als 
de Cantique van Fauré, een nieuwe mis en enkele “modernere” werken 

zoals de traditonal Wheels Are Turning, Hey Look Me Over van Cole-

man of In The Summertime van Mungo Jerry.  
 

De rondvraag levert een enkele praktische vraag op waar het bestuur 
bijvoorbeeld over na mag gaan denken. Na afloop deden de aanwezigen 

een glas en een plas, waarop iedere zijnsweegs gaat.   
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LAMBARDIST 2013 

Het is de goede gewoonte om tijdens de Jaarver-
gadering een koorlid in het zonnetje te zetten 

door de toekenning van de titel "Lambardist van 

het Jaar". Op 16 maart 2014 viel deze eer te 

beurt aan Anton Weterings, vanwege zijn grote 
inzet als redacteur van ons onvolprezen kwar-

taalblad "De Stem". 

Na het onverwachte en trieste afscheid van Jan Zuidervaart moest Anton 
in 2013 enige tijd alleen aan de slag met het schrijven van artikelen, 

verzamelen en redigeren van ontvangen kopij, opmaken van die teksten, 

toevoegen van foto's, contact met de drukker, enzovoorts. Het bestuur is 
van mening dat Anton zich met verve op al die zaken, die noodzakelijk 

zijn om "De Stem" te laten verschijnen, heeft geworpen. 

Het voorstel tot toekenning van de titel Lambardist 2013 werd onder 

luid applaus aangenomen door de vergadering.  
Op de foto een dankbare Anton, die in zijn toespraak de leden nogmaals 

opriep adverteerders en donateurs te werven.    hbe 
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Bariton Harrie de Jong blijkt naast zingen nog een passie te hebben. In 

een krant vonden we het artikel Motorrijders ouder en vitaler. Daarin 

is te lezen dat hij met enkele kompanen binnen de Motorclub Top, tal 
van activiteiten voor 50+ motorrijders organiseert. Hier een deel uit dat 

artikel, omdat we wel  willen weten wat onze leden verder nog uitspo-

ken toch?  
                 Zondagsblad 9 maart  

HELMOND – Je bent oud(er) en je wilt wat. 

Lekker motorrijden bijvoorbeeld. Deze groep 

oudere motorrijders neemt de laatste jaren 

toe, blijkt uit cijfers van de Bovag. De redenen 

liggen voor de hand. 

Tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2014 is het 

motorfietsbezit onder 55-plussers met 88,7 
procent toegenomen, blijkt uit cijfers van de BOVAG. Ouderen hebben 

meer tijd – ze zijn met pensioen en de kinderen zijn de deur uit. Ze heb-

ben ook meer geld, want de hypotheek is afgelost en er is spaargeld op 
de bank. En: de huidige senior is vitaler dan ooit. Deze personen zijn al 

lange tijd in bezit van het rijbewijs A, herontdekken het motorrijden, 

schaffen weer een motorfiets aan en trekken erop uit. Dat hoeft niet een-

zaam en alleen, vinden ze bij MC Top (Motorclub Toeristisch op pad 
voor 50-plussers) uit Helmond.                Meer weten? www.mc-top.nl. 

EEN ANDER GELUID 



CLUB VAN 50  

 

 
Dhr. J. Aben 

Dhr. P. Adriaans 

Dhr. F.C.A. Bijsterveld 
Dhr. P. van Bokhoven 

Dhr. J. van Bokhoven 

Dhr. N. Bongers 

Mevr. A.F. de Bont 
Dhr. T.A.L. Christiaans 

Mevr. J.H.F. Claassen 

Dhr. W. van Dijk 
Dhr. J. Dijstelbloem 

Mevr. Duimelink 

Dhr. J. van Ettro 
Dhr. L. Fransen 

Mevr. K.P. van Gastel-Bruinsma 

Mevr. F. Gerris-Klarenbeek 

Dhr. & Mevr. van Gorp 
Mevr. A. Ham 

Dhr. R.V. Harel 

Dhr. M.H.M. van Harsel 
Dhr. J. Hendriks 

Mevr. E. Hendriks 

Mevr. Hoebergen-de Vocht 
Chin. Rest. Kota Radja 

Mevr. A. Meulendijks-Hendrix 

Dhr. F.G. Pasnagel 

Party service Rooyakkers 
Mevr. T. van Santen 

Mevr. J.M.C. Smits 

Mevr. H. Stoop -de Greef 
Dhr. & Mevr. P. en G. Teluy 
 

 
Restaurant De Steenoven 

Dhr. R. v. Thiel 

Dhr. & Mevr. T.Verhallen 

Dhr. & Mevr. W. Verhorevoort 
Erven H. Vervoort 

Mevr. Wouters - Claassen 

Mevr. J. Zuidervaart 

 

Hier had uw naam 

kunnen staan! 
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Voor of achter Men zegt “iemand zit achter zijn bureau”. 
Gezien vanuit de positie van degene die dit vaststelt geheel 

juist want die staat meestal voor iemands bureau. Een PC 

op zo’n bureau ook, dan zit iemand achter zijn bureau en 

achter zijn computer. Thuis zit je gezellig voor de tv, an-
ders zie je niets, maar hoe zit dat met bijvoorbeeld 

“iemand” staat achter het aanrecht en niet ervoor of zit ach-

ter de piano?                             
Little wheel a turning Op de eerste repetitie van Mar-

cus werden we geconfronteerd met dit werk. Een tra-

ditional bewerkt voor mannenkoor in een vlot ritme. 
Een enkel koorlid stuitte bij You Tube op ‘n kinder-

koorversies. Remedie tegen de vergrijzing? Nu blijkt 

ook dat de receptioniste/telefoniste van West-End een 

rondje rond haar stoel draait als we het repeteren. 

De Stem is eveneens te vinden in kleur op onze webpagina. 
Inmiddels is het clubblad aan haar 21e jaargang bezig. In 1993 

hebben de toenmalige leden Peter van Deursen, Bob Jagers en  

Toon Kusters het initiatief genomen op dit blad samen te stel-

len voor leden, donateurs  en  adverteerders.   

De repetitiemapwordt gevuld met werken uit de Toverfluit van Mozart. 

Wie wordt de Koningin van de Nacht en zingen we Papageno ook na? 

Klok en Peel dankt Lambardisten die hun stem hebben uitgebracht. On-

ze tenor Chris van Heeswijk, in het dagelijks leven gids en medewerker 

verbonden aan het prijswinnende museum, had de leden met succes 

daartoe opgeroepen.  

Alzheimer light? Bij aanvang van het optreden in Elkerliek schrok een 

bariton zich een hoedje. In de fietstas zat niet de concertmap. Was hij 

toch vergeten de muziek erin te stoppen? Later bleek naamsbekendheid 
van Lambardi zijn uitwerking te hebben. De map dook op tijdens een 

repetitieavond; gevonden in het groen langs de route naar de kapel.   

IN ‘N NOTE(N) DOP 
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Niet nieuw maar afgestoft een werk van John Rutter (1945…), een he-

dendaagse Britse componist/organist en koordirigent. Hij componeert  

hoofdzakelijk voor koren. In Cambridge dirigeerde hij van ‘75 tot ‘79 
het collegekoor en was in die functie ook organist. In 1981 richtte hij de 

Cambridge Singers op. Rutter is verder bekend door zijn medewerking 

aan muziekuitgaven zoals Carols for Choirs en Oxford Choral Classics.  
Hoewel hij niet religieus is, schrijft Rutter voornamelijk kerkmuziek, 

daarnaast ook muziek bij vertellingen (musical fables) en klassieke 

werken, zoals een Gloria, een Magnificat en een Requiem alsmede 

werken voor de Anglicaanse liturgie. Zijn stijl is ecletisch: hij gebruikt 
invloeden uit de Engelse, Franse en Duitse koortradities, met enige 

sporen van popmuziek en jazz. Rutter arrangeert ook Engelse tradition-

als als The keel row en The willow tree en hij voerde als een van de eer-
ste dirigenten de oorspronkelijke versie voor kleine bezetting uit van  

Fauré ’s  Requiem.                                 Bron: Wikipedia    

COMMISSIE’S/TAAKVERDELING 
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Kascontrolecommissie 
Theo Verhallen 

Theo Christiaans 

Pieter Migchels 

Feestcommissie 
Thieu van Aken 

Theo van Harsel 

Piet Cornelissen 

Wim van Hoof 

Spaarkascommissie  

Tiny van Lieshout 

Cees Toemen 

Theo Verhallen 

Programmacommissie 

Marcus de Haard 

Loek van Poppel 

Piet Janssen 
Harrie Swinkels 

Marc Vogels 

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 

Geluidstechniek 

Lambert v d Reek 

Bibliothecaris 
Ad van Gool  

Hans Roosen 
Jack Bijsterveld 

Clubblad De Stem  

Redactie 

Han Besters 

Anton Weterings 

Distributie  

Jack Bijsterveld 

Club Fotograaf 

Jan Dijstelbloem 

Donateurs 

Cees Toemen 

 

DOWN BY THE SALLY GARDENS 



VERJAARDAGEN  
JUNI 
11 Joos Gerhartl 

12 Willy vd Kimmenade 

13 Jan Ligthart 

13 Julius Schildhuis (rl) 
16 Henk Arts 

16 Dick Ellenbroek 

17 Frits v. Bussel 
19 Henk d. Greef 

25 Paul v. Aken 

26 Chris Hendriks 
29 Hans Roosen 

JULI 

5 Han Besters 

9 Jac Klumpers 
9 Marc Vogels 

10 Frans v.d. Vorst 

12 Ted Hooglugt 
15 Lambert v. Doorn 

20 Ton Slegers 

27 Toon Gruijters 
27 Peter Verberne 

30 Nico Verbakel 

31 Henk Vlemmings 
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AUGUSTUS 
3 Leo Derks 

6 Chris v Heeswijk 

6 Wim van den Reek 

6 Jan v.d. Velden 
9 Frans Jongen (rl) 

12 Henk van Dijk 

16 Theo Christiaens 
19 Leo van Rooij  

Kunnen onze vrienden een liedje 
zingen?  
Jullie houden toch  zo van zingen? 



DE SCHRIJVERSPEN VAN LEO VAN ROOIJ 
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Op 19 augustus 1952 ben ik in Geldrop ter wereld 
gekomen. Als jongste uit een gezin met zeven kin-

deren. Opgegroeid in de wijk Braakhuizen kwam je 

als katholiek jongetje op de kleuterschool bij de non-

nen terecht en dus al vroeg in aanraking met de kerk 
en alle rituelen die daar bij hoorde. Mijn vader zong 

bij het kerkkoor en, omdat ik gezegend was met een 

mooi jongenssopraantje, mocht ik bij het kinderkoor 
komen zingen. Ook werd ik al snel nadat ik op de 

lagere school zat misdienaar. Dat betekende onder 

schooltijd naar de kerk voor de rouw- en trouwdiensten. Maar ook op 
zondag en met de feestdagen vaak eerst meezingen met het kerkkoor, 

en daarna of daarvoor als misdienaar aan de slag, met Kerst ooit drie 

missen achter elkaar! Zodoende kende ik zo rond mijn twaalfde heel 

wat Latijnse en Gregoriaanse gebeden en gezangen uit mijn hoofd. Als 
kind uit een arbeidersgezin ging je in die tijd na de lagere school naar 

de LTS, ik moest voor timmerman gaan leren. Dat werd echter geen 

succes. Al snel bleek dat ik gezegend was met twee linkerhanden! Dus 
(ander) werk zoeken dan maar. Zo rond mijn twintigste kwam ik, o.a. 

via mijn broer Martin (bij jullie wel bekend), in aanraking met de ver-

pleging. Na een eerste sollicitatie werd ik meteen, samen met een 
jeugdvriend, aangenomen voor de opleiding tot verzorgende in ver-

pleeghuis Mariënhaven te Warmond in Zuid Holland. In die periode 

leerde ik mijn toekomstige vrouw Marga kennen. Zij kwam uit het 

mooie dorpje Stompwijk. Haar heb ik nadat we getrouwd waren toch 
maar snel mee genomen naar Geldrop. Zuid Holland was mooi maar 

kon en kan toch niet tippen aan Brabant. Vanaf 1987 woon ik in mijn 

ouderlijk huis. Ondertussen zijn we dit jaar alweer 39 jaar getrouwd. 
We hebben twee kinderen, een zoon en een dochter. In Geldrop heb ik 

een aantal jaren in het St. Anna ziekenhuis gewerkt en daarna als af-

delingsmanager en later als cliëntadviseur in de verzorgingshuizen Ek-

elhof en Den Eerdbrand in Eindhoven.  



In 2012 had ik het geluk om vervroegd te kunnen 
stoppen met werken en hoewel ik een leuke baan 

had heb ik, aangezien ik er toen al 46 werkzame 

jaren op had zitten, die mogelijkheid met beide 
handen aangegrepen. Nu vul ik mijn vrije tijd 

zo’n beetje met tuinieren, wandelen, fietsen en 

het lezen van literatuur van bij voorkeur Neder-

landse schrijvers. Ook gaan we regelmatig een paar dagen naar 
Friesland waar onze dochter en schoonzoon een bootje hebben liggen. 

Heerlijk een beetje luieren en vissen. 

Via broer Martin was ik al redelijk op de hoogte van het bestaan van 
Lambardi en van Camillo. Ik had wel eens een concert bezocht, o.a. ter 

gelegenheid van het 50 jarig bestaan, en een cd beluisterd. Omdat ik 

altijd al het plan had gehad om na pensionering bij een mannenkoor te 
gaan zingen en mijn voorkeur uitgaat naar het Gregoriaans heb ik me in 

april 2012  aangemeld bij Camillo. In het begin was het wel spannend of 

het met zingen wel zou lukken. Ik had tenslotte na de baard in de keel 

nooit meer in een koor gezongen. Al snel bleek dat met name de requi-
emgezangen vanuit mijn vroege jeugd nog ergens diep verstopt in mijn 

hoofd zaten,  dus die kwamen vrij snel naar voren. Ik mocht dan ook 

blijven van Ine hoewel ik geen Helmonder ben! Misschien heeft het ge-
holpen dat er op dat moment maar weinig baritons waren….   

Nu ga ik al weer ruim twee jaar iedere donderdagmorgen met veel plez-

ier naar de repetitie. En met name het verzorgen van de gezangen en dan 
niet alleen de Gregoriaanse maar ook de Slavische, tijdens de uitvaarten 

geeft veel voldoening.  Het is mooi om regelmatig van de familie van de 

overledene te horen dat het mede door ons koor een mooie dienst was 

geweest.  
Ik hoop dan ook nog vele jaren als Geldroppenaar deel uit te mogen 

maken van dit gezellige clubke Helmondse mannen en die ene vrouw 

die trouwens haar mannetje wel staat! 
 

 
 

 

 
Neo-

byzantijns  
 

Geldrop 
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OPENING CARATSEIZOEN: MOZART'S REQUIEM  
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Na afloop van het laatste Caratconcert in 2013 werd geconstateerd dat 
een traditionele opening in 2014 lastig zou worden, gezien de datum: 4 

mei. Tijdens de nazit van ons optreden aldaar (met Blue Note) ontstond 

het idee om de 20ste editie toch op die datum te openen, echter geheel in 

de sfeer van de Dodenherdenking met het Requiem van Mozart. Een 
idee wat Ton Slegers bijzonder aansprak. 

Het Requiem is de laatste – onvoltooid gebleven – compositie van Mo-

zart, en wordt inmiddels tot een van de meest geliefde en gewaardeerde 
werken van Mozarts gehele oeuvre gerekend. Dat is vooral te danken 

aan zijn oud-leerling, vriend en collega Franz Xaver Süßmayr, die na 

Mozarts dood het stuk geheel in 
'Mozart-stijl' heeft voltooid.  

Het Requiem bestaat uit 14 delen: 

Introitus: Requiem aeternam 

Kyrie Eleison 
Dies Irae 

Tuba Mirum 

Rex tremendae Majestatis 
Recordare, Jesu Pie 

Confutatis Maledictis 

Lacrimosa Dies Illa 
Domine Jesu Christe 

Hostias et Preces 

Sanctus 

Benedictus 
Agnus dei 

Communio: Lux Aeterna 

 
M.m.v. Stichting Carat en enkele bestuursleden van Lambardi wordt 

eind 2013 een organisatiecomité opgericht, een website aangemaakt en 

worden koorleden gevraagd voor het projectkoor. Al snel stromen de 

aanmeldingen binnen. In totaal worden zo'n 90 zangers geselecteerd 
voor het koor, waardoor ruim 50 mensen teleurgesteld moeten worden. 

Onder de uitverkorenen: 11 Lambardisten!  

 



Na een kennismakingsbijeenkomst op 1 februari wordt een week later 
gestart met de repetities in "De Kamenij" – met doordeweeks voor 

menigeen het nodige huiswerk aan de hand van o.a. NoteWorthy parti-

turen. Intensief oefenen is vereist, zoals dirigent Ton Slegers van meet 
af aan benadrukt. Zeker omdat er het aantal repetitiedagen beperkt is, en 

voor zes zangers, tevens lid van Camillo, medewerking wordt gevraagd 

bij verschillende uitvaarten, juist op zaterdagochtend….  

De maand mei nadert voor het 
gevoel razend snel. Gelukkig kan 

de organisatie op donderdagavond 

1 mei besluiten dat, gezien de 
weersverwachting, van de uitwijk 

(Lambertuskerk) geen gebruik 

hoeft te worden gemaakt. Op 
zaterdagochtend gaat het er om 

spannen: de voorlaatste repetitie, 

nu met de solisten Rianne Wilbers (sopraan), Lisinka de Vries (alt), Erik 

Janse (tenor) en Wim Ritzerfeld (bas/bariton), en opnieuw fijn begeleid 
door René van de Laar.   

Zondagochtend 4 mei: de eerste – en enige – repetitie 

mét solisten én het orkest Brabant Sinfonia. De laatste 
puntjes op de i, waarna de organisatie zorgt voor de 

nodige broodjes en koffie. En kroketten. 

Tussendoor het bericht dat er letterlijk een kink in de 
(stroom)kabel is naar het Caratpodium. Gelukkig wordt dat op tijd her- 

kend, en omzeild door de technische crew. 

Na de lunch fietst of rijdt iedereen naar "De Vràànd" voor de akoes-

tische repetitie. Het perfecte geluid geeft alle deelnemers vertrouwen; 
Ted Willems is een vakman. En de zon schijnt uitbundig. 
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Tegen tweeën, ruim een uur voor aan-
vang, zoeken de eerste toeschouwers al 

hun stoeltje op – op dat moment is er nog 

keus genoeg. De schare groeit tot onge-

kende omvang, en al snel zijn alle zitplek-
ken bezet. Rijen dik achterin, en staan- en 

ligplekken tot aan de vijverrand. Tegen 

drieën opent scheidend voorzitter Charel 
Nuytens (Helmonder van het Jaar 2010) 

officieel het 20ste seizoen.  

Klokslag 15:00 uur dirigeert Ton Slegers de beginklanken van het Req-
uiem, in D-mineur, KV 626. KV staat voor "Köchelverzeignis", de cata-

logus die Ludwig von Köchel maakte van alle Mozart-werken. 

Een pianissimo begin, maar al snel stevige klanken van orkest en de 

stemmen van het 90-koppige koor en solisten. Het talrijke publiek ge-
niet van Mozarts meesterwerk met de sterk wisselende emoties 

(treurnis, woede, angst, berusting), en het is – zoals gevraagd door Ton 

in zijn openingswoord –muisstil tussen de verschillende delen. Slechts 
een paar ronkende grote vogels richting Eindhoven Airport leiden af. 

 

Hoe snel kan het gaan. Na een klein uur klinken al de laatste tonen en 
woorden… "cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es", gevolgd door 

een ovationeel applaus en vele lovende woorden alom tijdens de gezel-

lige nazit. 

Hoe teleurstellend is de dag erna het artikel in het ED, met de titel 
"Mozart Requiem 'geeft een rustig gevoel' ". Onderstaande reactie op de 

ED-website zegt voldoende: 

Jammer dat de verslaggever het belangrijker vond reacties van enkele 
jeugdige toehoorders te vermelden en aan de werkelijke strekking van 

deze prachtige uitvoering te weinig aandacht heeft besteed. Niet alleen 

werd het op professionele wijze gebracht, maar ook ging hij/zij voorbij 

aan het feit dat de intentie was onze doden te herdenken. En dat het ju-
bileum van Carat daarvoor als geweldig initiatief van de Gemeente 

deze dag: 4 mei! het mogelijk maakte dit meesterlijke werk daarvoor te 

kiezen! Bovendien dat door de inzet van dirigent Ton Slegers in slechts 
9 repetities het er "stond als een huis" ! met vriendelijke groet van een 

dankbare toehoorder. 

Onder de bezielende leiding van Ton is er inderdaad iets moois neer-
gezet.  Het was een voorrecht om er deel van te mogen uitmaken. 
                                                                                                          Hbe  

 



In het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven ligt 
veilig opgeborgen een uniek Helmonds boekwerk: 

Het Vesperale van Margriet van Cortenbach. Dit rijk 

versierde handschrift met teksten en gezangen voor de 
vespers en completen stamt uit 1536 en is gebruikt 

door Anna van Campen, zuster in het klooster van 

Onze-Lieve-Vrouw in de Hage. In 1543 werd het 

klooster dat net buiten de omwalling van Helmond lag 
in brand gestoken, voordat de plunderende Gelderse 

troepen arriveerden.  De zusters en  kostbaarheden, 

waaronder het handschrift, waren evenwel vooraf in 
veiligheid gebracht in het klooster in Rosmalen. Mar-

griet van Cortenbach was een buitenechtelijk kind van 

de Heer van Helmond, Joost van Cortenbach en werd 
kloosterzuster. Bij haar intrede ontving ze dit handge-

schreven boekwerk. Margriet van Cortenbach had zo 

haar eigen boek voor vespers en completen. Een rijk 

versierd handschrift met o.a. 3 perkamenten bladen. 
Wat het zo bijzonder maakt voor Helmond is dat Mar-

griet van Cortenbach er persoonlijke notities, geboor-

ten- en sterfdata van familieleden aan toevoegde. Het 
handschrift bevat bovendien twee hymnen die door 

Petrus Mans zijn gecomponeerd. Hij was rector van 

het Klooster in de Hage van 1514 tot 1543. De beide 
Hymnen: Pangemus cantu en Nunc et terra kunnen met recht Helmond-

se gezangen worden genoemd. Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan 

van het Jozefkoor organiseert het koor op zaterdag 27 september in het 

Theo Driessen instituut een studiedag met als onderwerp het Vesperale 
van Margriet van Cortenbach. Naast het zingen uit het boek zal ook de 

historie nader worden belicht. Deelname is geschikt voor zowel zangers 

die vertrouwd zijn met gregoriaans als belangstellenden voor de ge-
schiedenis van oud Helmond. Zeker zullen dan na zoveel jaren de twee 

hymnen in Helmond klinken die Petrus Mans componeerde. Een bijzon-

der project waarbij een stukje middeleeuws Helmond weer tot leven 

wordt gebracht. 
                                Meer informatie: sintjozefkoorhelmond@upcmail.nl  27 

VESPERALE VAN MARGRIET CORTENBACH  



28 

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 

      fritsvanbussel@chello.nl       0492-547426 

Secretariaat   Peter van Bokhoven       0492-511064 

    petervanbokhoven@hotmail.com 

Penningmeester     Chris Hendriks                      0492-512042/0644513551  

    Rabo bankrekening NL44RABO0174939442.  

Dirigent       Marcus De Haard  

 

www.mannenkoor-Lambardi.nl 

CONTACTMANNEN  



JOZEFKOOR NAAR ROME  
We lazen in weekblad De Loop van 13 maart  Jozefkoor naar Rome. 
Twee Lambardisten reisden met ze mee: Rien Lieffering en Frans van de 

Leur. Deze beiden moesten daardoor enkele repetities verzuimen.  De 

reis van het Jozefkoor stond in het teken van het 90 jarig jubileum. Een 

gedenkwaardige geschiedenis waar menig Lambardist ook herinneringen 
aan heeft. Op 14/15 september kan met die herinneringen ophalen als er 

in het Theo Driessen instituut filmmateriaal wordt 

getoond. Filmmateriaal van de zomerkampen waar-
onder films met een heus script en acteurs. Dit werd 

tijdens deze kampen in de 70/80er jaren gemaakt 

met de toenmalige Jozefzangertjes van het Theo 
Driessen instituut. 

 

Op 16 maart werd een dienst opgeluisterd in de 

kerk der Friezen in Rome.          awe  

 

 

           Uitvaart  Frits Spierings 

 
          
 

 Elk afscheid is de geboorte van een herinnering. 

      nn.  

        



KLOKKEN & UURWERKEN  
TOINE DAELMANS  

 
- Erkend restaurateur op gebied van luid- 

  klokken torenuurwerken en carillons. 

-In Nederland 600 grotere en kleinere 
  installaties verzorgd. 

-Tevens opdrachten uitgevoerd in Noord– en 

  Zuid-Amerika, Europa en Afrikaanse landen. 

-Jarenlange ervaring opgedaan bij de wereld- 
  bekende oudste klokkengieterij in Nederland.

   

Toine Daelmans  

Wevestraat 30   

5708 AG   Helmond (Stiphout)    

tel:  (0031) (0)492 545577 
info@daelmans.com   www.daelmans.com 
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MUZAK 

Ook adverteren in ons clubblad? 

vraag naar de voorwaarden 

mailto:%20info@daelmans.com
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ONZE SPONSOREN 
Door onderstaande bedrijven, instanties en personen wordt 

het ons mogelijk gemaakt koorscholing en wervingsactivitei-

ten te organiseren waarmee Lambardi de continuïteit en kwa-

liteit van het koor waarborgt.   

Dhr. v.d. Broek 
Ariza BV 

Clercx BV 

Dhr. B.A. Grijpstra  

Huijbregts Groep BV 
A. Jansen BV 

Van Oorschot Mode BV 

Polymer Consultancy BV  
Rabobank  

Restaurant Steenoven/Paviljoen De Warande 

Rivez Assurantiën en Risicobeheer BV  
Schutten Beheer BV 

Tibor Vastgoed BV 

Dhr. P. van der Velden 

Verspaget Foundation  
Hotel West-Ende 

J.H. De Wit BV 

Dhr. R. van Thiel 
 

 

 
 

 

Polymer Consultancy BV 



  

Colofon 
Redactie: Han Besters, Anton Weterings 

Vormgeving: Anton Weterings 
Foto’s: Jan Dijstelbloem 

Verspreiding:  Jack Bijsterveld 

Mailadres: j.besters1@upcmail.nl                    

a.wetering@upcmail.nl   

Drukwerk: Vane Druk v.o.f.  

Inzenden kopij De Stem nr 3 2014 vóór 19 augustus 

www.mannenkoor-lambardi.nl 

 

All you need is love! The Beatles 


