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DE VOORZITTER  
Beste Lambardisten, 
 

Bij een vereniging waar het altijd bruist van de activiteiten 
vliegt een jaar voorbij. En dat is bij Lambardi zeker het 
geval. 
 

Na het afscheid van Nadia is het koor in oktober door blij-
ven zingen onder de artistieke leiding van onze nieuwe di-
rigent Jules Luesink.  

Het geeft de burger goede moed om te zien dat het zanggenot tijdens de 
repetities er door deze wisseling niet onder heeft geleden. En dat we 
doorgaan op de ingeslagen weg van steeds maar weer een beetje beter 
willen worden, samen met veel zangplezier. 
De start van Jules belooft veel goeds. 
 

Ook heeft hij inmiddels kunnen meebeleven dat Lambardi meer is dan 
alleen maar repeteren en concerten geven. 
Want wat hebben we weer een fantastisch Caecilia feest achter de rug. 
Een mooi aangeklede locatie, een geweldige opkomst en weer veel ei-
gen muzikale bijdragen, zowel vocaal als instrumentaal. 
En trots op de partners die toch weer in staat bleken om hun Lambardi 
echtgenoten te overtuigen om samen iets moois ten gehore te brengen; 
in één woord: “Top”! Ook zeer gewaardeerd de deelname van onze be-
schermheer en een aantal ereraadsleden aan ons feest. 
 

In het ritme van het Lambardi seizoen vormde december nog een mooie 
afsluiting met de onze sportieve uitdaging van het Jeu de Boules en de 
traditionele Oudjaarsmis in de St. Jozefkerk. 
Nieuw was onze deelname aan de Dickensnight in Brandenvoort.  
Goed voor onze zichtbaarheid en ongetwijfeld sloeg het ook aan bij on-
ze toekomstige “jeugdige” doelgroep. 
 

We sloten een jaar vol muzikale hoogtepunten af en kijken terug op 
weer een prachtig Lambardi-jaar. 
De inzet en betrokkenheid van onze leden bij de vele activiteiten, die er 
worden georganiseerd, heeft ook dit jaar weer grote indruk op mij ge-
maakt. Ontzettend bedankt daarvoor. 
 

Tot slot wens ik jullie en jullie familie een gelukkig, gezond 
en muzikaal 2020 toe. 
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Jules Luesink (1976) kwam reeds op jonge leeftijd in 
contact met muziek. Komende uit een muzikaal gezin 
begon hij op zevenjarige leeftijd met pianolessen bij 
Jet Janssen. 
Na zijn middelbare schoolperiode vervolgde Jules zijn 
studie aan het Conservatorium van Amsterdam. Hier 
studeerde hij schoolmuziek, koordirectie, piano en 
trombone. Ook volgde hij directielessen bij Pierre 
Kuijpers en Thijmen Botma. Na het behalen van zijn 
diploma (juni 2000) werd hij benoemd als muziekdo-
cent aan het Grotius College te Heerlen waar hij nog 
steeds werkzaam is. 

 

Jules dirigeerde in het verleden o.a bij het Brunssums Mannenkoor, 
Mannenzangvereniging St. Caecilia Gulpen, was interim-dirigent bij het 
Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius en was gastdirigent bij 
o.a. Mannenkoor St. Caecilia Sweijkhuizen. Sinds 1 januari 2010 is hij 
dirigent van het Landgraafs Mannenkoor St Joseph, en sinds 1 oktober 
2019 dirigent bij Mannenkoor Lambardi. 
 

Jules is steeds op zoek naar vernieuwende muziek en manieren om een 
vereniging te verjongen door op een verrassende manier te programme-
ren. Daarbij verliest hij de identiteit van de verenigingen niet uit het oog. 
Hij werkte o.a. met het Blazerskwintet van het Koninklijk Concertge-
bouw Orkest, Jong Nederlands Blazers ensemble en Guido Dieteren en 
Wendy Kockelkoren en Ensemble. 
 
Jules is tot slot de grondlegger van Stichting 
OBAKOM. Deze stichting verleent artistieke 
adviezen voor o.a. de organisatie van concer-
ten, onder het motto “van advies tot klinkend 
resultaat”. 
 
Jules, welkom, en veel succes bij Lambardi !! 
 
 
Bron: website Stichting OBAKOM 
 
 

WE STELLEN VOOR JULES LUESINK  



CAMILLO BIJ DE KLOKKENGIETERS 
De weersvoorspelling kwam dit keer hele-
maal uit. Regen, wind. Het bleek de koudste 
6 oktober te zijn sinds mensenheugenis. Ge-
lukkig wel een hartverwarmende activiteit: 
het Najaarsconcert van De Klokkengieters in 
de kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie in 
Aarle-Rixtel. Dit keer met als gastkoren het 
Beek en Donks Gemengd Koor en “ons” Ge-
legenheidskoor Camillo. 
 
Om 15:00 uur – na een welkomstwoord door 
de woordvoerster van De Klokkengieters – 
trapten de Beek-en-Donkenaren af in een 
redelijk gevulde kerk (helaas ontbrak de sup-
port van Lambardisten). Het koor zong een 
achttal liederen, variërend van opera, musical tot eigentijdse werken. 
Heel bekende nummers, o.a. Hallelujah van Cohen, het Slavenkoor van 
Verdi en The Rose van Amanda McBroom. Het koor had er voor geko-
zen dicht op het publiek, dus vóór het altaar te staan; een misschien niet 
helemaal gelukkige keuze want men had soms wat moeite met de into-
natie. Ook de balans was lastig, maar dat was logisch, gezien de samen-
stelling zoals tegenwoordig bij vele gemengde koren: veel dames, wei-
nig heren. 
 
Daarna was het de beurt aan Camillo, zingend vanaf een tribune achter 
het altaar. De akoestiek kwam hierdoor veel beter tot zijn recht. Zeer 
geconcentreerd, zachte en loepzuivere inzetten, mooie dynamiek. Ca-
millo had ervoor gekozen een divers, verrassend repertoire ten gehore te 
brengen. Na het Vere Languores van Antonio Lotti volgde het Ave 
Verum van Jenkins. Na de Russische hymne Blazheni Yazhe izbral van 
Lvovsky hoorde het publiek Pacem, een origineel werk van de Ameri-
kaanse componist Lee Dengler. Ook verrassend was het stemmige Sing 
your way home van Joseph Martin. En dat Camillo thuis is in andere 
talen, bleek uit het Ierse Calon Lân van John Hughes. Daarna terug naar 
het Engels, met Let there be peace on earth van Jill Jackson-Miller. Ca-
millo sloot af met een werk van de Italiaanse componist Bepi de Marzi: 
Benia Calastoria (een “mooi verhaal”). Het gloedvolle optreden werd 
beloond met een staande ovatie (!). 
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Tot slot was het de beurt aan De Klokkengieters zelf, met gelukkig een 
iets betere verhouding dames en heren. Het repertoire bestond vooral uit 
religieuze liederen, o.a. Adoramus Te (Rosselli), Verlei uns Frieden 
(Bartholdy), Jubilate Deo (Mozart). Mooi was ook Dank sei dir, Herr 
van Siegfried Ochs met een fraaie sopraansolo door Margot Pagels. Het 
koor sloot af met O notre Dieu (Goudimel), een werk afgewisseld met 
erg luide orgelklanken. 
 
Een opvallend aspect: beide gemengde koren beschikten naast de diri-
gent over een aparte begeleiding op keyboard en orgel. Bij Camillo was 
dat in één hand: Ine Noijen. Op zich al een prestatie!! 
 
Camillo kan terugzien op een mooi, stemmig en zeer gewaardeerd op-
treden, hetgeen ook bleek uit een opmerking van een van de dames van 
De Klokkengieters tijdens de nazit in het aangrenzende conferentiecen-
trum De Couwenbergh: “Als ik een man was zou ik onmiddellijk bij 
jullie willen zingen…”.  
        hbe 
 

V��� �� ���������� ��������: 

G��������������� C������ 
   Al bijna 15 jaar verzorgt Gelegenheidskoor Camillo  
   de stemmige     opluistering van uitvaarten, crematies  
   of andere bijzondere momenten. 
 
   De muzikale  
   Inhoud van de 
   viering wordt 
   in overleg met u 
   samengesteld.  
 
 
 
 

   Meer informatie:  
 

   Frits van Bussel   0492-547426    06-30730620 
   Ine Noijen    0492-511745    06-19080627 
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CAMILLO ZINGT IN KAPEL ELKERLIEK  
Het was zondag 20 oktober 2019, Wereldmissiedag. Tijd om een dienst 
op te luisteren in de kapel van het Elkerliek ziekenhuis. Rond half tien 
komt Camillo samen en neemt plaats achter het altaar.  
 

Voor de dienst zingen wij onder de bezielende leiding van Ine het Ave 
Verum van Jenkins en het Sancta Maria van Johannes Schweitzer. 
Het is duidelijk, Camillo heeft er zin in om de dienst muzikaal op te 
luisteren. Er wordt goed gekeken naar de aanwijzingen van de dirigent 
en dat vertaalt zich in een mooie uitvoering. 
 

Het is 10 uur. Pastor van de Vrande gaat de dienst voor. Intussen zingt 
Camillo het Ave Maria van Haagh. De vaste gezangen komen vandaag 
uit de “Lourdes-mis”, een eenvoudige en sfeervolle mis. Wij doen ons 
uiterste best en de dynamiek wordt niet vergeten! Daarnaast hoort het 
publiek Vere Languores (Antonio Lotti), Otsje Nasj (bewerking Frans 
van de Goor, oud dirigent van Lambardi), Signore delle Cime (Giuseppe 
de Marzi) en als afsluiting het prachtige Benia Calastoria (Parole e Mu-
sica di De Marzi).  
 

Het was een sfeervolle dienst. De grote waardering voor ons mooie zin-
gen vertaalde zich in een heel warm applaus na de dienst.  
Toch weer een mooie prestatie geleverd. Trots op Camillo !!! 
 

    Henk Ceelen, 2e tenor Lambardi en Camillo 

De Elkerliek kapel 
 

Het team van de dienst Geestelijke Verzor-
ging en Ethiek zorgt ervoor dat er elke 
zondag een liturgische viering in de kapel 
van het Elkerliek ziekenhuis plaatsvindt. 
Op de 61e verjaardag van de kapel  
(Inwijding oktober 1958), heeft Camillo er 
een dienst opgeluisterd. 
Regelmatig zijn er ook muziektheatervoor-
stellingen mede vanwege de goede akoes-
tiek en zoals de naam doet vermoeden, de 
kapel/concertzaal is er voor iedereen: 
 

‘Elckerlyc is iedereen,  
 iedereen is Elckerlyc’ 



Op 9 oktober 2019 bereikte ons het bericht dat 
Hans Adriaansen was overleden. Hans was lid 
sinds december 2007. Hij meldde zich destijds 
als koorlid om er een nieuw hobby bij te heb-
ben na zijn arbeidzaam leven als medewerker 
technische dienst en onderhoudsschilder in het 
Elkerliek Ziekenhuis. Hij vertelde ooit vol 
trots (in De Stem van 2016, editie 1) dat hij 
mee had gewerkt om de beelden - afkomstig 
uit de voormalige H. Hartkerk aan het Binders-
eind - in het voorportaal van de kapel van het 
ziekenhuis te restaureren. De kapel was ook de 
plaats waar afscheid werd genomen van Hans 

op 21 oktober 2019. 
 
De vogels fluiten voort, lezen we op zijn gedachtenisprentje. Hans was 
een enthousiaste zanger, met een mooie warme stem, een aanwinst voor 
de bassen in het koor. Hij zong na schuchtere pogingen zelfs een enkele 
keer met verve een solo partij tijdens een concert. Hans was altijd trouw 
aanwezig op de repetities en tijdens de concerten, totdat de slopende 
ziekte hem trof. Tijdens zijn strijd met zijn gezondheid bezocht hij als 
het enigszins kon nog de repetities.  
 
Gelegenheidskoor Camillo luisterde op zijn verzoek de uitvaartdienst op, 
met liederen die Hans enkele weken eerder zelf had uitgekozen. Een 
stemmig afscheid, waarbij een groot aantal Lambardisten hem begeleid-
de op zijn laatste reis. 
 

We zullen hem missen.               hbe/awe 

 
 
———————————————————————————————— 
 
Hartelijk dank voor de belangstelling bij de ziekte en het overlijden van Hans. 
De vele kaarten, bloemen, telefoontjes en de aanwezigheid bij de uitvaart zijn 
voor ons een enorme steun geweest. 
     Gerry Adriaansen 
     Kinderen en kleinkinderen. 
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IN MEMORIAM HANS ANDRIAANSEN 
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ZINGENDE OPTREDENS TIJDENS CAECILIAFEEST  
Zaterdag 9 november was Senzer “Inclusief” voor de vierde keer onze 
gastheer voor het Caeciliafeest. Het blijft een prachtige locatie om samen 
het Jaarfeest te vieren met voldoende ruimte voor alle genodigden, dit jaar 
maar liefst 153 personen! 
 

Ruim voor aanvang stonden in de gang al Lambardisten met hun partner te 
wachten; kwart voor vijf was het zover en werd iedereen ontvangen door 
Meint en Piet. Men kon een plekje zoeken aan de netjes gedekte tafels, in 
afwachting van het diner en de vele optredens, want ook dit jaar was het 
motto “ZINGEN”! 
Na een harde BOING! en een kort welkom van ceremoniemeester Wim 
werd de avond officieel geopend door voorzitter Meint met een hartelijk 
welkom aan onze ereraadsleden en hun dames, onze nieuw dirigent Jules 
Luesink, de nieuwe leden van ons koor en last but not least onze mannen 
met hun partners. Meteen daarna volgde de huldiging van vijf jubilarissen: 
Cees van der Jagt 25 jaar; Piet Janssen 40 jaar; Tiny van Lieshout 50 jaar 
(die postuum werd onderscheiden), Jo Sneijders en Ben Jacobs, beiden 60 
jaar. Na een opsomming door onze voorzitter van hun inzet en activiteiten 
voor Lambardi kreeg iedereen de versierselen opgespeld, het certificaat 
overhandigd en was er een mooi boeket voor de echtgenotes. Met het be-
kende Toastlied (voor het eerst o.l.v. Jules) werden de jubilarissen toege-
zongen, om vervolgens te genieten van het voorgerecht. 
 

Het Caeciliafeest was begonnen, zonder Rikske uit België. Dat was een 
beslissing van de feestcommissie met als argument dat ons Caeciliafeest 
een zingend feest moest worden en dat de muziek, opgenomen nummers 
via een stick, de gasten moest inspireren om te dansen. Na afloop zou blij-
ken dat deze keuze helaas niet aan de verwachtingen heeft voldaan. 
  

Vervolgens was het de beurt aan de mannen om hun partners te bedanken 
voor hun afwezigheid op maandagavond met het zingen Im Abendrot en 
Unchained Melody, wat zeer gewaardeerd werd! Vrij kort daarna begon-
nen de diverse optredens; de feestcommissie moest het programma strak in 
de hand houden: liep een optreden op haar einde, werd de volgende groep 
al gewaarschuwd zich gereed te maken voor hun optreden en dat liep uit-
stekend. Camillo bracht twee prachtige nummers: Let there be peace on 
earth (van Jill Jackson-Miller) en Twiduuzendniggentien (melodie Festina 
Lente, Carnavalslied uit Venlo, met tekst van Han Besters). 
     Lees verder op pagina 10   
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Vervolg van pagina 8 

Vooral dat laatste nummer, waarin de optredens in 2019 werden bezon-
gen in het Hellemondse dialect, sprak de toehoorders aan. Wie anders 
dan Han had niet alleen deze tekst maar alle teksten gemaakt die op het 
scherm werden getoond. Een prachtig voorbeeld hoe je toehoorders kunt 
motiveren liederen mee te zingen en met succes!   
 

Kees Vleer, nét op tijd terug van een zakelijke vergadering in Leiden, 
verraste het publiek vervolgens op A Walk on the wildside van Lou 
Reed en Tango till they are sure van Tom Waits, waarbij hij zichzelf 
begeleidde op gitaar. Vooral de stem van Tom Waits improviseerde 
Kees op een geweldige manier! 
 

Ondertussen had de kok het buffet al klaarstaan en kon men een keuze 
maken tussen vlees en vis met zoete- en hartige puree en diverse groen-
ten, wat bij iedereen goed in de smaak viel. De feestcommissie en hun 
dames kregen hierna niet veel tijd om dit hoofdgerecht te laten zakken. 
Ze zongen een lied van de Keiegalmers: Ode aan Helmond, begeleid 
door Henk Ceelen, wat vele herinneringen over “vruuger” opriep! 
 

Volgens afspraak waren dit jaar de baritons aan de beurt. De “Bee-Ein” 
zongen Elvis op z’n Hellemonds, wat een ode bleek te zijn aan de senior 
van de baritons, Ben Jacobs. De afbeeldingen en tekst op het scherm 
spraken boekdelen over een trouw lid van ons Mannenkoor die sinds 
kort had aangegeven met zingen te stoppen. Geëmotioneerd bedankte 
hij hen voor het gevoelig gezongen lied!  
 

Loek van Poppel met Netty en Wim van der Vliet met Bea brachten 
hierna een mooi en zuiver gezongen Sloveens liefdeslied, Nocoj pa, oh 
nocoj, wat met een verdiend applaus werd beloond. Ook Henk Ceelen 
op zijn accordeon kreeg met zijn lied Koekoek en een instrumentaal 
nummer de handen op elkaar. Na het koude nagerecht stonden plotse-
ling twee, als bandieten verkleedde mannen (Piet & Theo) in de zaal 
met het duet Au fond du temple saint uit de opera Les Pécheurs de Per-
les (de Parelvissers). Een zwaar en moeilijk nummer maar wel met lef 
gezongen! 
 

Een compleet andere sfeer werd vervolgens ten gehore gebracht door 
Theo van Kollenburg en Rob van Bokhoven, met het mooie en prachtig 
zuiver gezongen Pie Jesu van Andrew Lloyd Webber. 
Het laatste (en 10e!) optreden deze avond was eveneens een verrassing. 
Bogdan Kostro zong een duet met de Poolse sopraan Aldona, het lied 
All I ask of you uit de Phantom of the Opera. Bogdan had haar speciaal 
hiervoor gevraagd, en haar diezelfde middag nog opgehaald van Eind-
hoven Airport. Het was de moeite waard: een sublieme harmonie van 
sopraan en tenor, dat met een staande ovatie werd beloond. 



De klok liep naar tien uur, tijd voor de trekking van de loterij; Mario van 
de Heuvel maakte de lotnummers bekend die door Wim uit de zilveren 
beker werden gehaald. De hoofdprijs, twee toegangskaarten van theater 
Speelhuis, viel op lotnummer 100 waarmee Loek van Poppel aan de haal 
ging. Kwart over tien… Onze voorzitter Meint bedankte het bedienend 
personeel van “Inclusief” voor de perfecte en nette bediening, de “man op 
de achtergrond”, de feestcommissie en alle acteurs voor hun inbreng. 
Wim sloot tot slot het Caeciliafeest 2019 van Mannenkoor Lambardi af 
met de groet: 

TOT 14 NOVEMBER 2020  
 

    Namens de feestcommissie, Wim van Hoof 
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Tijdens de Caecilia-feestavond werd de afscheid nemende (en 
oudste koorlid) Ben Jacobs niet alleen toegezongen door de ba-
ritons, maar werd hem een gedicht voorgedragen door zijn repe-
titie-buurman en jongste koorlid, Millo Labriaire. 
Ben en zijn familie vonden dat ook onze lezers kennis mochten 
nemen van deze pennenvrucht van Millo: 
 
   Helmond, 9 november 2019 
 

 Beste Ben, 
  

 Als jongste koorlid mocht ik langs den oudste stoan, 
 En dat is al die tijd heel erg goed gegoan. 
  

 ‘K heb van jouw toonvaste zang veul moge leren, 
 En gelachen hebbe wai ook heel wat keere. 
  

 Tikt gai Ben op de schouwers, steet ie gelijk klaar. 
 Hij zee dan: “Ja dokter, spreekt u maar...” 
  

 Hai het koor een nummer eindelijk goed klaar, 
 Zede gij: “Bestel de bus mar!” 
  

 “Dat vind ik nou een moi liedje”, zede gaai vaak tegen mij, 
 Maar der zate volgens jou ook wel trut-nummers bai. 
  

 Ge kwam altijd stipt ein minuut over acht, 
 Niks geven um wat een ander doar van dacht. 
 Dat loat Ben ijs-kouw, 
 Want hij wit ook nog wel wat van jou. 
  

 Jammer dat gij er op den maandag nie mir bij bent. 
 Ben, gij bent en blieft enne geweldige vent! 
  

  Bedankt voor het lachen en het zingen!  
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JUBILARISSEN 2019 

Tijdens het Caeciliafeest op 9 november werden 6 jubilarissen in het 
zonnetje gezet. Daarbij behoorde een oorkonde en de revers werden 
voorzien van versierselen in de vorm van speldjes. De dames deelden in 
de feestvreugde doordat ook zij in de spotlights stonden en een kleurrijk 
bouquet ontvingen.  

Voor de statistici: 260 jaar zangplezier. De voorzitter memoreerde dat 
de jubilarissen niet alleen trouw aan repetities en concerten deelnamen, 
maar ook vele jaren binnen en buiten de vereniging actief zijn geweest. 
 

Hieronder volgt een opsomming van hun vele verdiensten (v.l.n.r.). 
 

Cees van de Jagt, 25 jaar lid. 1e tenor, contactman 1e tenoren, tal van  
vrijwilligerswerk buiten Lambardi, bij de Bethlehemkerk Helmond en Christe-
lijke Ouderen Bond. Zanger bij koor Cantimond. 
 

Harrie Swinkels, 25 jaar. lid (ontbreekt op de foto). 2e tenor, secretaris van 
de muziekcommissie (actief bij de ontwikkeling van repertoire en programme-
ring concerten). 
 

Piet Jansen, 40 jaar lid. 1e tenor en zanger bij Camillo. 15 jaar vice voorzit-
ter en voorzitter muziekcommissie (contacten met dirigent, pianist en solisten). 
Organisatie van workshops, de koorschool en van de concert– en koorreizen. 



Tinie van Lieshout, 50 jaar lid. Tinie overleed in 2019, de versierselen 
werden postuum uitgereikt aan echtgenote Truus. 1e tenor en zanger bij Camil-
lo. Lambardi was z’n lust en z’n leven. 12 jaar bestuurslid, verantwoordelijk 
voor de donateurs administratie, actief bij de succesvolle “actie Overschotje” 
en medeoprichter van de Spaarkas. 
 

Jo Sneijders, 60 jaar lid. Bas en zanger bij Camillo. 12 jaar bestuurslid, 
vanaf 1990 tot heden archivaris van Lambardi. Samensteller van het jubileum-
boek “50 jaar Mannenkoor Lambardi”. Initiatiefnemer van de schenking van 
100 oud-Lambardi kostuums aan een koor in Warschau in 1992; hij otnving 
daarvoor de legpenning van de stad Warschau. 
 

Ben Jacobs, 60 jaar lid. Bariton, en oudste lid van Lambardi. Medeoprich-
ter van de Keiegalmers, in 1964 voortkomend uit Lambardi. Op melodieën uit 
het repertoire van Lambardi schreef hij 33 jaar lang (tot 1997) vele teksten voor 
de Keiegalmers, waarbij vooral de plaatselijke politiek op de hak werd geno-
men. 
 

* 60-jarigen: Jo, Ben en Theo(‘18) waren reeds lid van Helmonds Mannen-
koor’52. Deze naam werd in mei 1960 omgedoopt in Lambardi, HMK’52 was 
niet commercieel genoeg volgens de platenmaatschappij. Het was de tijd van 
LP plaatopnames en radio optredens voor de KRO. 

 

Op de maandag erna werden de jubilarissen door na-
mens de KNZV eveneens geroemd en geprezen door 
Frans Verhallen. 
Clubfotograaf Jan Dijstelbloem zorgde bij onderstaan-
de foto’s voor weer eens een andere achtergrond: het 
voltallige koor. Speciaal om te duiden dat het koor 

hoopt deze jubilarissen nog lang in hun midden te mogen houden.  
 

Speciaal was ook de aanwezigheid van 
Ben Jacobs, samen met zijn eega, om aan 
allen nog eens uit te leggen waarom hij het 
actief lidmaatschap moest beëindigen: de 
geest en de stem wilden nog wel, maar lijf 
en leden niet meer. 
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DE VOORPAGINA GEHAALD 

Een van onze clubgenoten haalde de voor-
pagina van de lokale krant. Wat was er aan 
de hand? Wel Rob van Bokhoven nam sa-
men met twee kompanen deel aan de Euro-
pese kampioenschappen atletiek in Venetië 
die plaatsvonden  van 5 tot 15 september 
voor senioren van 60/64. De redactie heeft 
Rob gevraagd hiervan verslag te doen. 
 
Medio september heb ik met twee vrienden 
deelgenomen aan de Europese kampioen-
schappen atletiek masters. De kampioen-
schappen werden gehouden in de provincie 
Venetië met als hoofdplaats Jesolo. Wij 
kwamen uit in de categorie 60- 65 jaar. 
 

De laatste 30 jaar is mijn grote hobby de zang. Op dit moment met veel 
plezier bij Mannenkoor Lambardi. Voor deze tijd was ik een fanatieke 
sportman. Ik heb altijd in de atletiek gezeten en heb mij vanaf mijn 16e - 
17e jaar gespecialiseerd in speerwerpen. Ik heb dit altijd met twee sport-
vrienden gedaan die in mijn verder leven nog steeds mijn beste vrienden 
zijn gebleven. Wij waren zeer fanatiek en bedreven onze sport op hoog 
nationaal niveau. Wij zijn alle drie Nederlands kampioen geweest en 
hebben vele malen in het Nederlands team gezeten. We hebben ons ech-
ter nooit kunnen kwalificeren voor Europese of wereldkampioenschap-
pen of voor de Olympische Spelen. Die uitdaging was wel onze grote 
drijfveer om heel hard te trainen. 
 

Een van mijn vrienden wist najaar 2018 te melden dat er tweejaarlijks 
Europese kampioenschappen voor Masters worden gehouden dat is een 
categorie atleten van 35 jaar en ouder. Hiervoor worden geen deelname 
limieten aangehouden. Iedereen is welkom die is aangesloten bij een 
atletiekvereniging en lid is van de Nationale atletiekbond. We waren 
alle drie enthousiast en zijn een jaar geleden begonnen met trainen. In 
principe gingen we alle drie discuswerpen, ik voelde me fysiek niet 
meer in staat om te speerwerpen. Maar tijdens de training, kon ik het 
niet laten en ben ik toch ook gaan speerwerpen. Dit jaar hebben we een 
paar wedstrijdjes gedaan. Het viel niet tegen gezien onze leeftijd en het 
feit dat we 30 jaar niet meer geworpen hadden. 



September 2019 was het zover. Ik kon niet met de grote repetitie voor 
The Armed Man, met de harmonie en de 2 andere koren meedoen . Ik 
was met mijn twee vrienden met de auto onderweg naar Venetië. Een 
paar dagen toeristje uitgehangen en een dag kennis gemaakt met de baan 
en wat geworpen. Op woensdag en donderdag waren onze wedstrijden. 
Het speerwerpen ging veel beter dan dat ik verwacht had. Ik heb 40.70 
meter gegooid, 5 meter verder dan verwacht. Ik ben op deze wedstrijd 
als 11e geëindigd van de 25 deelnemers. 
Het discuswerpen ging helaas bij alle drie wat minder dan verwacht, 
waardoor ook de plaatsing niet zo denderend was. Een van mijn vrien-
den had goede kansen om in de finale te komen, maar dat is niet gelukt. 
 

Het was een leuke beleving met een hoop nostalgie: zenuwen voor de 
wedstrijd maar in tegenstelling tot vroeger, niet meer tijdens de wed-
strijd zelf. Daarnaast veel leuke mensen uit allerlei Europese landen ont-
moet en gesproken. We hadden alle-
maal iets te delen: de sport. Dit ge-
voel is echt vergelijkbaar met als we 
een belangrijk concert hebben bij 
Lambardi, gezonde spanning vooraf 
en tijdens de uitvoering samen hele-
maal ervoor gaan en voldoening er 
van krijgen. 
Een leuke ervaring voor ons en mis-
schien over 2 jaar voor herhaling 
vatbaar Ik ben nu inmiddels gestopt 
met trainen. Mijn lichaam voelt 
weer een stuk prettiger aan.  
 

Verslag van de Europese kampioen-
schappen Masters atletiek in Venetië 
Rob van Bokhoven.  
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Zondag 5 januari  13:00 u Hotel West-End 

Nieuwjaarsreceptie 
 

 
Zondag 2 februari  10:00 u  

H. Mis Elkerliek kapel 
 

 
Zondag 8 maart 11:00 u  Da Vinci Zaal  

Jaarvergadering 
 

 
Vrijdag 18 t/m maandag 21 september  

Koorreis  Dresden/Leipzig 
 
Zondag 8 November 15.00u Speelhuis  

Najaarsconcert 
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Afwezigheid  melden bij  
1e Tenoren Cees v.d. Jagt  0492-548052 
2e Tenoren Thieu van Aken        040- 2435720/06-43000499 
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 
  secretaris@mannenkoorlambardi.nl 
 

Penningmeester Bogdan Kostro  06-11357644 
  Rabo bankrekening NL44 RABO 0174939442 
 

Dirigent   Jules Luesink 
Dirigent/Camillo  Ine Noijen 
Vaste pianist  René van de Laar 
 

www.mannenkoorlambardi.nl 

CONTACTGEGEVENS  

Elke nabestaande krijgt een eigen sleutel 
van ons 24-uurs mortuarium, zo kunt u dag 
en nacht ongecontroleerd naar uw dierbare. 

Uitvaart Spierings  0492 525 000 dag en nacht bereikbaar 



De KNZV (Koninklijk Nederlands Zangersverbond) afdeling Brabant/
Zeeland wordt opgeheven.  
 

Per besluit van de ledenvergadering op 19 oktober j.l. is unaniem beslo-
ten om per 1 januari 2020 de afdeling Brabant/Zeeland van de KNZV 
op te heffen. Geen aanwas van nieuwe gemotiveerde bestuursleden was 
uiteindelijk de reden tot dit besluit. 
 

Aan de leden werd geadviseerd lid te worden van de KBZON 
(Koninklijke Bond van Zang– en Oratoriumverenigingen Nederland). 
Deze nationale korenbond (waarvan ruim 700 koren lid zijn) zorgt voor 
levering van producten en diensten aan alle typen koren, dus ook ge-
mengde koren en dameskoren. 
Het bestuur van deze bond heeft evenwel toegezegd extra aandacht en 
begeleiding te geven aan de mannenkoren, om zeker voor de toekomst 
de Mannenkoorzang te kunnen blijven behouden. Die extra aandacht zal 
dan vooral gaan om vernieuwd repertoire, opleiding en herscholing van 
dirigenten en ondersteuning voor besturen. Daarvoor is een aparte con-
sul in dienst voor deze regio: de heer Nico de Voogt. 
De eerdere dienstverlening van de KNZV (waaronder de verzekeringen 
en de verplichte afdracht voor Buma, Stemra, FEMU) blijven ook door 
de KBZON in de volle breedte overeind. De toegankelijkheid van 
KBZON is zelfs wat hoger, want het toeval wil dat het secretariaat ge-
vestigd is aan de Stationsstraat 4 te Helmond! 
 

Ikzelf stop per 1 januari a.s. met mijn activiteiten voor de KNZV, voor 
zowel de afdeling als de landelijke koepel, waar ik bij de laatste de taak 
had penningmeester te zijn en vertegenwoordiger bij Koornetwerk Ne-
derland. Als dank voor 10 jaar werkzaamheid ben ik landelijk onder-
scheiden met de erepenning lid van verdienste. 
Het was mooi en dankbaar werk, en ik krijg dus nu meer tijd om op de 
wekelijkse repetities aanwezig te zijn. 
      Frans Verhallen, T2. 
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Aan het (inmiddels zeer veelzijdige) repertoire van Lambardi is onlangs 
het lied Anthem uit de musical Chess toegevoegd. 
 

Chess is een musical die geschreven is door Tim Rice, met de muziek 
van Benny Andersson en Björn Ulvaeus. Tim Rice liet zich voor het 
schrijven van dit stuk inspireren door het bloedstollende wereldkampi-
oenschap schaken in 1972 op IJsland, een strijd tussen de legendarische 
Rus Boris Spasski en de excentrieke Amerikaan Bobby Fischer. 
 

De musical werd voor het eerst in 1984 opgevoerd, met Murray Head als 
een van de hoofdrolspelers. Een schaaktweekamp tussen twee groot-
meesters vormt het decor voor deze musical over de 
onmogelijke liefde tussen de Russische schaker 
Anatoly en de Amerikaanse Florence. Zij is de as-
sistent van Anatoly's tegenstander, de extravagante 
en opvliegende Amerikaanse grootmeester Freddy. 
Als de Rus overweegt over te lopen naar het Wes-
ten, beseft hij dat hij zijn familie nooit meer terug 
zal zien. De KGB-agent Molokov probeert de Rus 
te overtuigen mee terug te gaan. Anatoly neemt dan 
een beslissing die voor alle partijen verregaande 
gevolgen heeft. Het verhaal speelt zich af tijdens de Koude Oorlog, 
waarin de wereldmachten tegenover elkaar stonden. Sportwedstrijden 
werden door beide kampen gebruikt voor propaganda doeleinden.  
 

De gevoelens van de Sovjet-Russiche uitdager worden in dit lied prach-
tig verwoord: “ik zal mijn land nooit verlaten, want de enige landsgren-
zen liggen rond mijn hart”. 
       awe/hbe 

ANTHEM UIT DE MUSICAL CHESS 

Van de redactie 
 

De redactie behoudt zich het recht voor de aangeboden 
kopij indien nodig te corrigeren en/of in te korten.  
Opname van de kopij betekent niet dat de redactie het  
met de strekking ervan eens is.  
 

 

Kopij voor de volgende editie: maandag 2 maart 2020 
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HET HELMONDS DAMESKOOR 
Na de oorlogsverschrikkingen van WO II kon men langzaam beginnen aan de 
wederopbouw. Ook het verenigingsleven dat door de bezetter was verboden of 
dat weer opnieuw moest worden opgestart. Zo werd in 1950 het Helmonds Da-
meskoor opgericht vanuit het Helmonds Mannenkoor. Het koor trad regelmatig 
op tijdens concerten in Helmond en de regio maar werd ook uitgenodigd in ker-
ken voor eucharistie vieringen en huwelijksinzegeningen. 
 

De dirigent was Frits van Vlerken. Komende uit een muzikaal gezin had hij zich 
na de conservatorium opleiding ontwikkeld tot een veelzijdig musicus. Hij was 
ook dirigent van het Houts Gemengd Koor en het Mierlo’s Gemengd Koor. 
Frits was een perfectionist die met zijn verschillende koren niet rustte voor hij 
het hoogst mogelijk had bereikt. 
 

Met het Helmonds Dameskoor nam Frits regelmatig deel aan concoursen. Zo 
werd op een concours in Nijmegen in 1977 in de Ere-afdeling een eerste prijs 
behaald met vermelding ‘Goed koor onder goede leiding’. Het koor zong het 
verplichte nummer Kleiner Blauwer Smetterling (van W. Koester) en het vrije 
nummer Adoremus Te (Palestrina). Ook in de jaren daarna werden prijzen ge-
wonnen, zelfs met lof van de jury. Zo kreeg het koor een eerste prijs en dirigen-
tenprijs in Heythuysen (Limburg), waar het koor van jurylid Luderitz uit Duits-
land een muziekstuk aangeboden kreeg. 
 

Onder auspiciën van het Helmonds Dameskoor was er in december 1966 in 
Zaal van Vilsteren een concert waaraan naast Männer-Gesang-Verein-
Liedertafel uit Moers-Arsberg ook Lambardi deelnam. Hieruit ontstonden de 
vele contacten die het dameskoor had met koren in Duitsland. 
 

In oktober 1986 nam het koor deel aan het Zweites Internationales Chor- und 
Folkloresfestival in het Westerwald, waarover uitge-
breid werd bericht in de Westerwälder Zeitung (zie 
foto). In dat artikel stond onder meer: “Einen 
Querschnitt durch ein singendes, klingendes Europa 
präsentierten zwölf Chöre, Instrumental und Tanzgrup-
pen beim Eröffnungskonzert im vollbesetzten Haus 
Mons Tabor. Der Hellmonder Damenchor gab mit Lie-
dern aus seiner Heimat Kostproben Niederländischer 
Chormusik; Freude und Freunde sind fast das gleiche.” 
Tijdens het festival trad het koor op in diverse plaatsen 
in het Westerwald en daarbij steeds voor volle zalen! 
 

Na het tijdperk van dirigent Frits van Vlerken eind jaren tachtig, heeft het koor 
nog onder verschillende dirigenten opgetreden maar is mede door de vergrijzing 
na 2005 opgeheven. 
      Berry Wijnen, T2  
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Ook in de vorige editie werd door Louis van de Werff na het concert in 
Geleen een parallel getrokken met zijn indirecte oorlogservaringen.  
Die ervaringen zijn ontleedt aan het lezen van een 
op de zolder ontdekt dagboek van zijn vader over 
de jaren 39/45. Dat dagboek heeft hij vervolgens 
verwerkt tot een goed leesbaar verhaal met een 
duidelijke lijn over die jaren vanuit het perspectief 
en de ervaringen van zijn vader en de familie Van 
De Werff, toen nog woonachtig aan de Mierlose-
weg.  
 

Een bijzonder boek. Tussen de korte zakelijke zin-
nen over geruchten en berichtgeving van de ge-
beurtenissen voel je de emotie. Je vraagt je steeds 
af hoe hebben ze zoveel ontberingen en ellende 
weten te doorstaan. Een niet geromantiseerd relaas 
over het verloop van de oorlog in Helmond. Een 
aanrader. Hieronder staat de toelichting van Louis 
zelf op de achterkant van het boek.    awe 

 
Frans van de Werff 

1919-1984 
 

Zijn hele leven heeft hij op de Mierloseweg gewoond. 
Hij werkte het grootste deel van zijn leven als  

juwelier, horlogemaker en had een winkel op nummer 17. 
Na de oorlog trouwde hij met Dien Houët en kreeg  

samen met haar drie kinderen, allen jongens. Dien en  
Frans overleden vlak na elkaar in 1984 en 1985. 

Het dagboek van mijn vader heeft jaren in een doos 
op de zolder gelegen en werd vergeten. Bij het opruimen  

van de zolder kwam het dagboek tevoorschijn en ik  
besloot na mijn pensionering het dagboek uit te  

werken. Het is een uniek historisch document voor 
Helmond en ondanks dat het in Helmond in de  
tweede oorlog tamelijk rustig is geweest geeft  

het een goed beeld van de omstandigheden van  
1939 –1945. 

 
Louis van de Werff, de oudste zoon van Frans en Dien. 

OORLOGS ERVARINGEN  
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JEU DE BOULES OF PETANQUE ? 
Ook in 2019 (op 7 december) had de feestcommissie geregeld dat Lambardisten en 
Lambardina’s met elkaar de strijd aangingen op de petanque banen van Littie of 
Littienie. In de activiteitenlijst stond die middag vermeld als “jeu de boules” – 
maar in feite speelde men petanque! Wat is het verschil – en is er eigenlijk wel 
verschil? Voor een antwoord daarop duiken we in de geschiedenis. 
 

De historie van jeu-de-boules gaat terug tot de Grieken en Romeinen. Destijds be-
stond er al een op jeu-de-boules lijkend spel. De Grieken gebruikten ronde stenen, 
de Romeinen met ijzer beslagen houten ballen. Bij de Grieken 
wierp men de ballen ze ver mogelijk, bij de Romeinen zo precies 
mogelijk. In feite zijn de Romeinen daarmee de uitvinders van 
het jeu-de-boules zoals we dat heden ten dage kennen: twee par-
tijen die wedijveren wie zo precies mogelijk kan spelen. 
                          Griekse steenbal 
 

Nadat het een tijd lang in de vergetelheid is geraakt duikt het spel pas in de Mid-
deleeuwen weer op, zowel in Italië maar vooral in Frankrijk. Het boulespel slaat 
dermate aan, dat het in 1369 door Karel V verboden wordt. De heersers zijn het 
beu, dat hun onderdanen meer bezig zijn met het boulespel dan met het aanleren 
van pijl-en-boogschieten. Maar niets kan de opmars tegenhouden, ook niet toen het 
spel eind 15e eeuw opnieuw verboden wordt door de hoge geestelijkheid – en ver-
volgens heimelijk wordt gespeeld in kloosters (zijnde daarmee de eerste overdekte 
boule-terreinen…). 

 

De populariteit van jeu-de-boules neemt steeds meer toe. Overal 
wordt gespeeld waar maar plek is, in de straten en op marktpleinen. 
In de tweede helft van de 19e eeuw begint men in Lyon het Boule 
Lyonnaise te spelen. Men gaat spelen op speciaal geprepareerde ter-
reinen. In de eerste jaren speelt men met bespijkerde houten ballen. 
Vanaf 1923 worden ballen gebruikt die vervaardigd zijn uit een 

brons-aluminium-legering. Heden ten dage zijn de boules (met een flinke diameter 
tot wel 11 cm en een gewicht tot 1,5 kg)) van staal. Om het doelballetje (liggend 
tussen 12,5 en 19,5 meter) te bereiken is een flinke aanloop noodzakelijk! 
 

Het Boule Lyonnaise wordt steeds bekender, en breidt zich uit langs de Rhône naar 
de Middellandse Zee. De werpafstanden worden korter, en de ballen kleiner en 

lichter. Zo ontstaat een nieuw boulespel in de Pro-
vence, vandaar de naam: Jeu Provençal. 
Ook hier is veel beweging in het spel. Bij het werpen 
zet de speler vanuit een werpcirkel een grote pas 
naar links of rechts, en werpt de bal voordat het an-
dere been de grond raakt. Er wordt dus geworpen, 
staande op één been, waarbij de speler tegelijkertijd 
zijn evenwicht moet bewaren en de bal tot 21 meter 
ver gooit!  

      Lees verder op pagina 24 

Schutter bij Jeu Provençal 
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Bij het schieten neemt de speler een aanloop van drie passen en schiet vervolgens 
de bal (weer staande op één been) naar het doel. Jeu Provençal is daarmee een zeer 
veeleisende sport! 
 

In juni 1910 kan in Le Ciotat, een havenstand in de buurt van Marseille, de tot dus-
ver zeer succesvolle Jules LeNoir geen aanloopstappen meer nemen ten gevolge 
van een reumatische aandoening. Zijn vriend Ernest Pitiot kan het drama van de 
treurig aan de rand van het speelveld zittende Jules niet langer aanzien, en bedenkt 

daarom een spelvariant zodat zijn vriend weer mee 
kan doen. Hij vindt uit om staande, met “gesloten voe-
ten”, vanuit een vooraf getekende cirkel te werpen. 
Men spreekt van “pieds tanqué” (of in het Provençaals 
“ped tanco”), wat later samengetrokken wordt tot de 
naam petanque. Anderen beweren dat hij om zijn 
vriend te kunnen laten meespelen ook de werpafstand 
flink inkortte tot 6 tot 10 meter. 

 

Deze variant van het boulespel wordt in de omgeving van Marseille snel bekend, 
en breidt zich in zeer korte tijd over heel Frankrijk en inmiddels over de hele we-
reld uit. De populariteit is mede te danken aan het feit dat men niet op speciale 
afgebakende terreinen hoeft te spelen. Dorpspleinen, niet-bestrate wegen, parken: 
overal is dit spel mogelijk!  
 

Bij Petanque wordt met lichter materiaal gespeeld dan bij Jeu provençal: boules 
met een gewicht tussen 650 en 800 gram en een diameter tussen 7,05 en 8 cm. De 
huidige gebruikte stalen boules worden pas vanaf 1928 geprodu-
ceerd, voor het eerst door Jean Blanc, een werkeloos geworden me-
taalarbeider uit St. Bonnet-Le-Château, ten oosten van Lyon. De 
boules zijn hol en worden uit twee helften samengelast (de grotere 
ballen voor Boule Lyonnaise worden uit één stuk gegoten). 
 

Dat Petanque en Jeu provençal de meest verspreide spelvormen 
van jeu de boules zijn, blijkt ook uit het feit dat beide sporten onder één en dezelf-
de wereldbond vallen, die nauw toeziet op de spelregels en waaronder alle landelij-
ke bonden ressorteren: Fédération Internationale de la Pétanque et du Jeu Proven-
çal (F.I.P.J.P.). De Nederlandse bond heeft ooit overwogen haar naam te verande-
ren in NPB (Nederlandse Petanque Bond), maar heeft er uiteindelijk voor gekozen 
de “oude” naam te behouden: Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB).  

 

Alle varianten van jeu de boules hebben één ding gemeen: probe-
ren je boules dichter bij het doel te krijgen dan die van je tegen-
stander. Als dat zo is, is er sprake van “op punt liggen”. Vandaar 
de naam van de vereniging waar Lambardi elk jaar te gast is: 
Littie of Littienie. 
 

 

Petanque vereist in elk geval behendigheid, precisie, concentratie en tactiek.  
Soms wat geluk, en vaak ook de nodige ervaring. Dat bleek op 7 december 
beslist weer eens: zie hiernaast ! 
       Han Besters 

24 



25 

Op zaterdagmiddag 7 december waren de mannen van Lambardi, deels ver-
gezeld door hun partner, te gast bij petanquevereniging Littie of Littienie. 
De opkomst was dit jaar wat lager dan in eerdere jaren, misschien ook om-
dat de datum gepland moest worden (vanwege competitieverplichtingen 
van de gastheervereniging) vlak na het Sinterklaasfestijn? 
Nadat tevergeefs gewacht was op een tweetal mannen (die wel hadden in-
geschreven…) besloten Wim en Mario na een lekker kopje koffie / thee en 
schijfje cake tegen 13:30 uur dat we gingen spelen met 28 personen. Een 
fijn aantal, 7 banen met 4 spelers per baan! 
 

Wedstrijdleider Willy van Kilsdonk van Littie of 
Littienie gaf de nodige uitleg en vertelde vervol-
gens met en tegen wie men ging spelen in de eerste 
ronde. Al snel bleek datgene wat in het artikel op 
bladzijde 24 onderaan al was aangekondigd: jeu de 
boules is moeilijker dan het lijkt, en behendigheid, 
precisie, oneffenheden in de baan, de ligging van 
de boules van je tegenstander: alles speelt een grote 
rol! 
Ook in de 2 rondes daarna - met tussendoor gelegenheid voor een drankje 
en nuttigen van rondgedeelde snacks - werd fanatiek om de overwinning 
gestreden. Alle wapens werden in de strijd geworpen, tegenstanders hun 
concentratie laten verliezen of tactische blunders begaan: ook dat hoort bij 
petanque! Uiteraard blijft op zo’n middag de gezelligheid voorop staan, of 
men nou een wedstrijd wint of slechts 2e wordt…. 

Aan het eind van de middag kon Willy de uitslag 
bekendmaken. De prijswinnaars waren ook de eni-
gen die 3 wedstrijden hadden gewonnen. Op de 3e 
plaats eindigde Willy vd Kimmenade; Henk Vlem-
mings werd 2e, en met slechts één puntje meer ging 
Anneke Doomernik met de eindoverwinning aan de 
haal. 
 

Na een welverdiend applaus voor de mensen achter 
de bar en de gastvrije organisatie was iedereen het er 
over eens: het was een gezellige sportieve middag, 
voor herhaling vatbaar, en hopelijk in 2020 met meer 
deelnemers! 
 

     Han Besters; foto’s: Peter Verberne 

LAMBARDI BIJ LITTIE 
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Op zondag 15 december 2019 neemt Lambardi op uitnodiging van de Stichting 
Dickensnight Brandevoort, deel aan dit alom bekende en sfeervolle kerstevene-
ment Dickensnight op de markt in Brandevoort, dat nu voor de 17e keer wordt 
gehouden.  
 

Helaas heeft een aantal leden, om veelal fysieke redenen, bedenkingen tegen 
deelname en daarom zijn we slechts met zo’n 45 zangers. Het is enorm druk in 
Brandevoort, alle parkeerplaatsen zijn vol. Dus we komen per fiets, te voet 
(bijvoorbeeld vanaf het station) of we worden gebracht. 
 

Om 16.30 uur stipt zijn we aanwezig vlak bij de Markthal (in de wo-
ning van Johan Doomernik – hulde voor die opslagmogelijkheid!) en 
krijgen we van Albert de Bont onze Dickens hoeden uitgereikt. Hij 
wordt op voortreffelijke en charmante wijze geassisteerd door enkele 
Lambardina's met maatgevoel en met passen-, knippen- en plakkener-
varing, want “one-size-fits-all” gaat hier niet helemaal op… 

 

In Lambardi-smoking met wit overhemd, blauwe strik, gilet en een 
eigen kleurige sjaal staan we er gekleurd op. Maar de sfeer 
wordt toch mede bepaald door de Dickenshoeden. Ongeloof-
lijk zoals onze mannen hiermee verworden tot andere, prachti-
ge, aantrekkelijke figuren in een Engels aandoend decor van 
rond 1850. We passen echt geweldig bij de vele overige in 

Dickensstijl geklede personen, zoals jeugdige schoffies, verlegen tie-
ners, arme sloebers en rijke stinkerds. 
Indrukwekkend is het grote aantal, ruim twintigduizend, bezoekers uit nage-
noeg alle windstreken. Uit Nederland, maar ook uit België en Duitsland. Ook 
Ine is er en ze zal ons begeleiden. En Jules is er. Ook hij uiteraard als een echte 
heer met hoge hoed. 

Het is 17.00 uur, we gaan 
de hal in en nemen plaats 
voor- en op het podium. 
Er zijn diverse activitei-
ten in- en naast de hal en 
daardoor is het er een 
herrie van jewelste. We 
staan klaar en de dorps-
omroeper kondigt met 
luide stem Mannenkoor 
Lambardi aan. We heb-
ben nog niets gezongen 
en worden al met dave-

rend applaus ontvangen. De achterste rijen op het podium staan voluit in fel 
schijnwerperlicht en zien dus amper onze dirigent.  

DICKENSNIGHT 



Jules raadt ons aan om goed naar de piano te luisteren, wat voor de meeste man-
nen onmogelijk is. Maar we kennen onze stukken en gaan enthousiast van start. 
In de ons door Jules opgegeven volgorde zingen we: Anthem from Chess - Echo 
Carol - Follow that Star to Bethlehem - Hallelujah - Soon ah will be done - 
Betelehemu - Hymne à la nuit - Ding Dong! Merrily on high - O, du fröhliche 
en tot slot het begeesterende Shosholoza.  
 

De ritmische begeleiding 
met de tamboerijn door 
Lambert bij Betelehemu 
gaat stukken beter dan de 
oorverdovende slagen op 
de Kop van Jut naast de 
tent.  

 

In het eerste uur, dus tussen vijf en 
zes, zingen we twee keer ongeveer 
20 minuten met een korte pauze 
tussendoor. Na elk nummer krij-
gen we ovationele bijval.  
 
Om zes uur houden we een langere pauze en drinken iets om de keel te smeren. 
En, jawel, Millo voorziet ons van Jägermeister. Wat een vooruitziende blik: 
geweldig! Zeker omdat het nauwelijks mogelijk is koffie te krijgen in “Het 
Brandpunt”. 

 
Rond half zeven zingen we nog 
eens, met overgave, al onze num-
mers onder luid applaus van het 
publiek.  
Dan is het voor ons voorbij.  
Gelukkig en tevreden, wel met 
koude voeten, gaan we huiswaarts.  
 
Tot slot: het is moeilijk zingen in 
de Markthal, maar alles heeft een 
mooie uitstraling, we hebben een 
goed luisterend publiek en het is 

uitstekend voor onze “P.R.”! Bovendien is de door Dit is onze wijk gemaakte 
reportage ’s avonds al talloze malen bekeken op het wereldwijde web! 
 
   Foto’s: Jan Dijstelbloem 
 
     Piet Janssen, T1 
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Op Eerste Kerstdag zong Camillo weer een mooie stemmige misviering 
in de Kapel van het Elkerliekziekenhuis.  
 
Deze keer was gekozen voor de Deutsche Messe van Schubert die het 
koor met verve zong. Deze keer kon ik na ziekte (en dus last van de 
stembanden) niet meezingen, maar het eens een keer vanaf de andere 
kant beluisteren. Prachtig gezongen, mannen! 
 

De viering werd verder aangevuld met mooie stemmige kerstliederen. 
Voor de mis werden gezongen: Myn Lyking van R.Terry, Still, still, still 
van N.Luboff en O, du Fröhliche in nee bewerking van G. Zoon. 
 

Tijdens de mis hoorden we ook nog O, Jesulein Suss van J.S. Bach, Su-
sa Ninna van J.Simons, het Otche Nash van Fr. v.d. Goor, Mariä Wie-
genlied van M.Reger en als slotlied Ding, dong! Merrily on high van T. 
Slegers. Als toegift had het koor nog Echo carol van J.v.Beekum voor 
ons in petto.  
Pastor W.v.d.Vrande vergeleek het kerstverhaal in zijn preek nog met 
het tv-programma “Tussen kunst en kitsch”. Hierin werd het klein beetje 
maar zeer waardevolle kunst (het kerstverhaal) opgesierd met een grote 
hoeveelheid kitsch (in de loop der jaren in steeds toenemende mate de 
versiering met verlichting in allerlei kleuren en toeters en ballen). Een 
indrukwekkende vergelijking! 
 

Het was een mooie stemmige viering met de complimenten voor het 
koor en voor Henk Ceelen met een prachtige solo in het Susa Ninna. 

 
Een mooi begin van 
Kerst. Het koor was 
voor deze gelegenheid 
voorzien van stemmi-
ge giletjes die in de 
zomer gebruikt gaan 
worden in plaats van 
het vest. (zie foto). 
 
        Frits van Bussel 

KERST MET CAMILLO  

Bezinning voor  
aanvang van de Dienst 



Close Harmony singing is een over het 
algemeen makkelijk in het gehoor lig-
gende manier van zingen. Close harmo-
ny is te beschouwen als klassieke mu-
ziek en wordt veelal a capella gezon-
gen. Barbershop singing, het tweeling-
broertje wordt als volkskunst be-
schouwd. Close harmony wordt zowel 
door beroeps- als amateurzangers ge-
zongen. Barbershop singing daarente-
gen is meestal amateurwerk waarbij 
soms wel een hoge kwaliteit wordt be-
reikt. 
 

Algemeen wordt aangenomen dat de 
zangstijl stamt uit de Afro-amerikaanse 
gemeenschap van rond 1900, waar kap-
perszaken (barbershops) belangrijke 
ontmoetingsplaatsen waren. De manne-
lijke klanten, wachtend op een knip- en scheerbeurt, doodden er de tijd 
door samen te zingen. Het vierstemmige barbershop-kwartet heeft ech-
ter zijn oorsprong in de Afro-Amerikaanse kerken, waar close harmony 
een lange traditie heeft. 
 
De zang betrof veelal bekende volksliedjes met vertrouwde emoties zo-
als liefde, moederliefde en vaderlandsliefde; dit zijn nog steeds populai-
re thema's in de stijl. Een man in een gezelschap begon spontaan te zin-
gen, anderen zetten daar, op gevoel, een stem bij tot een harmonieus ak-
koord van vier stemmen. Deze oervorm van barbershop, het zogenaamde 
woodshedden, wordt nog wel beoefend als training op luisteren en in-
zicht in akkoordenleer. 
 
My Evaline in de bewerking voor mannenkoor door A.E.Hall zit nu in de 
repetitiemap. Als we het over een tijdje beheersen is het goed te gebrui-
ken als tooglied bij een nazit of in de bus op weg na een optreden of als 
warming up. En wellicht zelfs als toegift aan het eind van een Speelhuis-
concert…. 

CLOSE HARMONY/BARBERSHOP 
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COMMISSIES / TAAKVERDELING 
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Kascontrolecommissie 
Theo Christiaens 
Hans van Dam 
Louis vd Werff 
 

Feestcommissie 
Piet Cornelissen 
Theo van Harsel 
Mario vd Heuvel 
Wim van Hoof 
 

Spaarkascommissie  
Henk Arts 
Cees Toemen 
Theo Verhallen 
 

Donateurs/adverteerders 
Wim van Hoof 
 

Kleding 
Albert de Bont 

Muziekcommissie 
Jules Luesink 
Han Besters 
Theo Christiaens 
Frans Martens  
Loek van Poppel 
Jan van Schaik 
Wim vd Vliet 
 

Werkgroep Camillo  
Frits van Bussel 
Theo van Harsel 
Wim van Hoof 
Toon vd Meulengraaf 
Ine Noijen 
 

Webmaster 
Peter van Bokhoven 
 

Geluidstechniek 
Lambert vd Reek 

Tribunecommissie 
Jack Bijsterveld 
Theo van Ettro 
Ted Hooglugt 
Willy Verhorevoort 
 

Bibliothecaris 
Han Besters  
 

Partituren 
Toon vd Meulengraaf 
 

Archivaris 
Jo Sneijders 
 

Club Fotograaf 
Jan Dijstelbloem 
 

Clubblad De Stem  
Redactie 
Han Besters 
Anton Weterings 
Distributie  
Jack Bijsterveld 

Een trotse Wim van Hoof. Hij was het die in de aula van het Speelhuis tijdens 
een RABO-event op maandag 15 oktober een cheque in ontvangst mocht ne-
men van de RABO ClubSupport. Veel van onze fans blijken te bankieren bij 
de Rabobank en hebben op ons gestemd. Bedankt allemaal ! 
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STREVEN 
Hoe anders gaan wij denken in de loop der jaren 
of is het berusting door wat we hebben doorgemaakt 
zijn we actief of gaan we wat zitten staren 
zodat er geen indianenkreten meer worden geslaakt 
 

We moeten blijven voortbestaan, onze sporen achterlaten 
en veel goeds in het leven hebben neergezet 
zoek steeds de consensus, blijf altijd praten 
geschillen steeds beslechten, niet vissen achter het net 
 

Die eeuwige kringloop van generatie op generatie 
mensen die dagelijks moeten sappelen om te overleven 
zo was het vroeger, zelfs nu heeft niemand consideratie 
en is het knokken, steeds meer nemen, niets meer geven 
 

Waar zijn de meiden en jongens met geitenwollen sokken 
die dachten  aan groen en milieubewust sociaal samenleven 
wellicht vervangen door met een klimaatakkoord te gokken 
een door een regententeam opgelegd sociaal duur streven 
 

Het is geen zaak om over rood of groen te blijven zeuren 
daar help je niemand mee in jouw aardse leven 
dus zul je zoals altijd ,zelf je leven in moeten kleuren 
en geef je wat meer kleur aan jouw en andermans leven 
 

     Theo Christiaens  

 
De redactie wenst u allen een voorspoedig, 

schitterend, en muzikaal 
 

2020 
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