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DE VOORZITTER  
Beste Lambardisten, 
 

Normaal” rond deze tijd waren we ons aan het voorbereiden 

op het Kerstconcert, een dierbare tweejaarlijkse traditie samen 

met de Rimboband. Het prachtige lied “Still, Still, Still” zingt 

dan vaak rond in mijn gedachten.  

Maar “normaal” zijn deze tijden niet en de titel van dit lied 

krijgt wel een heel bijzonder betekenis. Want “still, still, still” is het, 

helaas dit jaar, wel heel veel geweest. 

 “Normaal” zou 2020 weer een Lambardi-jaar zijn, bruisend van de 

energie, met prachtige uitdagingen. Mooie concerten, weer een gewel-

dig Caecilia-feest en een prachtige koorreis naar Leipzig en Dresden. 

Wat hadden we er allemaal veel zin in en wat keken we er naar uit. 

Wel schreef ik, na ons concert in het Elkerliek-Ziekenhuis in februari 

dit jaar, de woorden “een prachtig begin van een overigens rustige op-

bouw van het jaar” Wie kon toen al bevroeden dat 2020 wel heel 

“rustig” zou worden. Stil, Still, Still. 
 

In maart was het leven plotseling tot een stilstand gekomen, door een 

Corona virus, dat niet alleen de gezondheid van velen maar ook onze 

gehele manier van leven drastisch deed veranderen. 

Repetities werden stopgezet, eerst tot medio april, daarna tot 1 juni en 

we weten inmiddels allemaal dat 1 juni uiteindelijk zelfs 1 september 

zou worden. Concerten en koorreis werden doorgeschoven naar het vol-

gend jaar en ook het Caeciliafeest moest helaas aan ons voorbijgaan.  
 

In eerste instantie was er vooral verbazing en verbijstering. Hoe is het 

mogelijk dat onze wereld zo snel kan veranderen. Niet samen zingen, 

niet samen repeteren en niet samen mooie concerten geven.  
 

Groot was dan ook de opluchting dat we elkaar in juli weer een keer 

konden ontmoeten. Het gemis van onze gezamenlijke maandagavond 

was groot geweest, tot uiting komend in een geweldige opkomst in de 

Cacaofabriek. De saamhorigheid binnen Lambardi bleek onaangetast. 
 

Er was ook weer licht aan het einde van de tunnel, het leek erop dat we 

weer op 1 september konden beginnen. Weliswaar in kleinere groepen 
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We weten allemaal hoe het verder ging, de versoepeling bleek van korte 

duur en inmiddels zitten we wederom in onze “stille’ periode. 

Wennen doet het nog steeds niet.  
 

Vele initiatieven zijn er genomen om toch met elkaar in contact te blij-

ven. Steeds weer blijkt dat Lambardi meer is dan een groep individuen. 
 

Alleen achter de computer je ding doen, Tebe Pojem inzingen, dat is het 

toch “net nie”. Lambardisten doen graag de dingen “samen”. Samen 

zingen, samen repeteren, en samen mooie concerten geven. 
 

De laatste tijd schiet het mooie lied “Roller Coaster” van Danny Vera 

regelmatig door m’n hoofd. Niet voor niets, denk ik, dit jaar #1 op de 

Evergreen Top 1000: 
 

 “Here we go 

 On this roller coaster life we know 

 With those crazy highs and real deep lows 

 I really don’t know why 

 And I will go” 
 

Want zo voelde dit jaar ook. 
 

      Vervolg op pagina 4 

VOOR UW BIJZONDERE MOMENTEN: 
GELEGENHEIDSKOOR CAMILLO 

   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 



Vervolg van pagina 3 
 

 “Bestuurlijk” steeds op zoek naar mogelijkheden om toch maar weer 

op te starten. Van week tot week volgen van de mededelingen van het 

RIVM, de regering en het Koornetwerk Nederland. Met steeds leidend 

in de afweging: is het wel verantwoord voor de gezondheid van onze 

koorleden. We zijn de jongsten tenslotte niet meer. 
 

Vele momenten van “hoop”, helaas toch vaak weer ingehaald door de o 

zo “beperkende” realiteit. “Menselijk” omdat de “vreugdevolle” mo-

menten soms drastisch werden verstoord door “tragische” berichten. 

Velen van ons komen er gelukkig goed van af, zijn voorzichtig, redden 

het, maken er wat van. 
 

Maar met het plotselinge overlijden van ons koorlid Piet van Diepen 

werden we weer hard met het Corona virus geconfronteerd. Piet z’n lust 

en z’n leven was het zingen bij Lambardi en Camillo. Theo sprak een 

prachtig gedicht, maar wat zou het mooi zijn geweest als ook Camillo 

hem met mooie liederen de laatste eer had kunnen bewijzen.  
 

En dan heb ik het nog niet eens over de vele andere trieste gebeurtenis-

sen die onze Lambardisten hebben moeten doorstaan. Ons medeleven 

gaat ook daar naar uit. 

 

\Maar dan schiet ook het slotdeel van “Still, Still, Still,” weer door m’n 

hoofd: 

 “Dream, dream, dream, 

 of the joyous day to come” 
 

Ook 2021 zal ongetwijfeld nog een jaar worden 

met veel onzekerheid. 

Repetities zullen voorlopig nog wel een tijdje in 

kleiner verband plaatsvinden. Een groepsgrootte 

van de helft van het koor zou een mooie eerste 

stap zijn, want dat betekent weer elke maandag 

“samen” repeteren.  

 

We blijven “dromen” van weer mooie concer-

ten, ook in 2021, en weer samen op koorreis.  
 

En inmiddels wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan een fan-

tastisch 70-jarig jubileumjaar in 2022. 
 

Lambardi kent gelukkig veel veerkracht en saamhorigheidsgevoel. 
4 



Want ook al kijken we terug op een “rustig” verenigingsjaar, achter de 

schermen is en wordt er door velen weer ge-

weldig veel werk verricht. 

Commissieleden, werkgroepen en niet te verge-

ten mijn collega’s in het bestuur, ik ga jullie 

niet allemaal afzonderlijk opnoemen, maar ont-

zettend bedankt voor jullie enorme toewijding 

in een wel zeer bijzondere tijd.  
 

Ook onze zeer geliefde dirigenten Jules en Ine hebben laten zien dat 

hun Lambardi en Camillo leven zich niet beperkt tot alleen maar dirige-

ren. Dank voor jullie zeer gewaardeerde ondersteuning. 
 

Verderop in deze bijzondere Kerst-editie van “De Stem” lezen jullie 

hoe we - bij gebrek aan het traditionele Caeciliafeest - onze “2020” ju-

bilarissen Jan, Frits, Frans en Jac bij eenieder thuis hebben gehuldigd. 

We zullen in 2021 beslist nog een goed moment vinden om deze trouwe 

koorleden, in het bijzijn van iedereen, op een waardige wijze in het zon-

netje te zetten. 
 

“Samen” komen we door deze wel zeer bijzondere tijd. 
 

Tot slot wens ik jullie en jullie familie hele fijne kerstdagen, een hele 

goede gezondheid en hopelijk weer veel zangplezier in 2021.  
 

5 
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VAN PRAKTIJK NAAR THEORIE 
Woensdag 30 september werden we opgeschrikt 

door een krantenbericht over een koor in Leiden. 

Om alle risico’s te vermijden werd nog dezelfde 

avond de repetitie van Camillo op donderdag-

morgen 1 oktober gecanceld. Daarnaast werd 

dezelfde dag geïnformeerd en overleg gevoerd 

met bevoegde instanties. Wat bleek, men had 

zich in Leiden tijdens de repe-

titie naar hun zeggen strikt ge-

houden aan de richtlijnen van 

Koornetwerk Nederland en het 

RIVM. Niettemin was toch een flink aantal koorleden 

besmet geraakt. 
 

In een nieuwsbrief werden koorleden natuurlijk snel 

hierover op de hoogte gebracht en werd besloten dat 

de repetities (in kleine groepjes) 

konden doorgaan met de strikte toepassing van de 

RIVM maatregelen. 
 

Op 14 oktober werd alles weer anders. Nieuwe aan-

vullende maatregelen van het kabinet, gevolgd door 

aanpassing van de aanbevelingen van Koornetwerk. In 

een Nieuwsbrief met die datum werd aangekondigd  

dat de repetities voor 4 weken werden opgeschort. 

Nieuwsbrief 13 van 11 november meldde dat dit ver-

lengd werd tot half december. In die nieuwsbrief werd 

het initiatief van onze dirigent Jules aangekondigd: men kon zich aan-

melden voor online lessen muziektheorie. Lessen van een klein half uur 

per groep van maximaal 5 personen, in 2 niveaus: be-

ginners en gevorderden.  

Na een aarzelende start is het aantal deelnemers, zeker 

na de oproep van - inmiddels ervaringsdeskundige - 

vicevoorzitter Jan van Schaik, flink toegenomen tot 

ruim 20 koorleden. 
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IN MEMORIAM   PIET VAN DIEPEN 
Onze Piet van Diepen           † 07 nov.2020 

 

Hoe onrechtvaardig snel kwam jouw tijd 

een laatste afscheid kreeg geen kans meer 

wij zullen jou herinneren met heel veel spijt 

jou moeten missen doet ons allen zeer 
 

Jouw leven telde plussen maar ook veel minnen 

gezondheid en het gemis van je vrouw 

maakte het jou moeilijk steeds opnieuw te beginnen 

het koor hield jou mede overeind, jij bleef dat trouw 
 

Het samen zingen stond al op een heel laag vuurtje 

het koor is nu in samenstelling heel bijzonder 

de maandagavond duurt nu nog maar ruim een 

uurtje 

dat verdomde virus kreeg jou er zelfs onder 
 

Wij komen elkaar nu nooit meer tegen 

zingen nooit meer samen, zij aan zij 

hier scheiden zich dan onze wegen 

een biertje na afloop is er ook niet meer bij 
 

Lambardi en Camillo, dat zat jou in het bloed 

zingen was voor jou een hoofdzaak 

jarenlang als tweede bas, wat was je goed 

en jouw opmerkingen waren altijd raak 
 

Als barman in de bus tijdens onze reizen 

zorgde jij prima voor nat en droog 

tegen nog niet eens zo gekke prijzen 

en zo in de hand, niet aan een toog 
 

Bij Aktie Overschotje deed jij je uiterste best 

een volle collectebus had jij dan gelopen 

jij haalde meer op dan de rest 

jij kon jezelf dan ook goed verkopen 
 

Piet, eerlijk mens, als zangersvriend zo fijn 

Jij hebt ons laten zien 

De laatste handdruk  De laatste handdruk  
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JUBILARISSEN 2020 

Als gevolg van de Corona pandemie zijn alle kooractiviteiten zoals be-

kend tot stilstand gekomen. Helaas dus ook geen Caeciliafeest: geen 

“diner dansant”, geen optredens van Lambardisten en Lambardina’s, 

en evenmin gelegenheid om onze Jubilarissen te huldigen. 

Om toch deze jaarlijkse traditie niet zomaar voorbij te laten gaan, zijn 

voorzitter Meint en hoofdcontactman Leo op woensdag 25 november 

naar de verschillende jubilarissen getogen . 

De heren waren blij verrast, en kregen naast de bijbehorende versierse-

len en oorkonde een mooi boeket bloemen (in de Lambardi kleuren á la 

het giletje) overhandigd. 

Onderstaande een bloemlezing uit de verdiensten van de jubilarissen 

zoals Meint hen heeft toegesproken. De foto’s zijn gemaakt door Leo. 

 

Jan Jacobs (T2), 25 jaar lid. 

Zijn muzikale scholing begon op de Sint Jozef Jongens school, o.l.v. 

Theo Driessen; hetgeen betekende dat zo’n 4 keer per week met 50 jon-

gens huwelijken en uitvaarten werden opgeluisterd in de St. Jozefkerk. 

Eerst een “St. Jozefzangertje”, later 

lid van het kerkkoor “Sint Jozefzan-

gers”. 
 

Werd door Theo Verhallen aange-

spoord om lid te worden van Lam-

bardi in 1995. 
 

Naast prominent koorlid (hij kent z’n 

partijen goed, zingt luid en duidelijk, 

en wordt dus node gemist als hij on-

verhoopt afwezig is) heeft hij deelge-

nomen in de Feestcommissie en was 

actief betrokken bij diverse leden-

werfacties. 
 

Jan was tot slot lid van de Beleidscommissie 2000 en lid “Denktank 



JUBILARISSEN 2020 

Frans Martens (B1), 40 jaar lid. 

Frans is lid van Lambardi vanaf 1972, met 

een tijdelijke onderbreking. 
 

Vanaf 1988 tot 2015 fungeerde Frans als 2e 

dirigent, waarvoor hij was “klaargestoomd” 

na een snelcursus van 2 x 30 avonden en een 

3-jarige dirigenten opleiding. 
 

Vrijwel vanaf het begin van zijn lidmaat-

schap maakte Frans deel uit van de Muziek-

commissie. 
 

Ook was hij betrokken bij de aanname se-

lectie van nieuwe koorleden, en lid van di-

verse sollicitatiecommissies. 
 

Tot slot kennen we Frans als een begenadigd schrijver van vele verhalen 

in “De Stem”, en zijn bijdrage aan het Jubileumboek 1952-2002. 

 

Frits van Bussel (B1), 50 jaar lid. 

Naast gedurende een halve eeuw zingen als bariton in het koor heeft 

Frits 25 jaar deelgenomen in het bestuur, en 

was 25 jaar bibliothecaris. 
 

In 2009 bij zijn afscheid als bestuurslid / 

bibliothecaris werd Frits benoemd tot 

Erelid. 
 

Gedurende 14 jaar maakte Frits deel uit van 

de Muziekcommissie. 
 

In 2005 was hij mede-oprichter van Gele-

genheidskoor Camillo, waarvan hij tot op 

heden voorzitter is van de Werkgroep, en 

zijn steentje bijdraagt als bariton tijdens 

repetities en opluisteren van (vooral) uitvaartdiensten. 
 

Tot slot heeft Frits – vanuit zijn Vlisco-expertise – een belangrijke rol 9 
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Jac Klumpers (B1), 50 jaar lid. 

Ook Jac heeft net als Frits nu meer 

dan een halve eeuw met veel toewij-

ding gezongen als bariton bij zowel 

Lambardi als (vanaf 2005) bij Camil-

lo. 
 

Jac heeft jarenlang deelgenomen aan 

de Feestcommissie. 
 

Zingen in het koor was zijn grote 

passie, en Jac nam ondanks medische 

problemen zo veel mogelijk deel aan 

de repetities en concerten, en is altijd 

trouw lid van Lambardi gebleven. 
 

Tot slot houdt Jac graag van levendige discussies met zijn buurzangers 

over zijn 2e passie, voetbal, en dan vooral over de successen van zijn 

“kluppie” uit 020… 

 

 

Beste zangersvrienden van Lambardi en Camillo. 
 

Zojuist heb ik weer zitten genieten, met de nodige emoties, van onze 

prachtige uitvoering van The Armed Man. Wat een prestatie van alle 

leden van Lambardi, overige koren en harmonie. Wat mij weer opviel 

was de programmering van onze nummers voor de pauze in verhouding 

met The Armed Man. Wat hebben wij een geluk gehad dit te mogen en 

te kunnen uitvoeren, want een half jaar later lag alles op slot! 
 

JUBILARISSEN 2020 

 KERSTGROETEN  



11                 Han Besters  
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WANDELEN LANGS DE STALLEN 
Ik neem de kuierlatten naar het buitengebied van Bakel. Het is novem-

ber, het weer is zacht, zo zacht als mijn gemoed. 

Ik snuif de buitenlucht op, die komt me bekend voor. Varkens! 

Een geluk bij een ramp, dan heb ik waarschijnlijk geen corona. 

In de verte nadert een fietser, een forse gestalte, de handen hoog op het 

stuur, iets achterover hellend om ruimte te scheppen tussen zadel en 

stuur, een kiloknaller op wielen, een e-biker dus. Ik ben nog steeds een 

traditionele naturel fietser. Als ik niet wil trappen neem ik de auto en 

zet een raam open. Dat gaat nog sneller. 
 

Al wandelend nemen mijn gedachten de vrije loop als kippen in een 

ren. Het zijn losse flodders. Ik schiet ze hier af. Ze zijn niet dodelijk. 

Ik zie wat schapen in het veld, ze houden geen afstand, zonder de her-

dertjes want die liggen er alleen ’s nachts. Ze stuwen mijn gedachten 

richting Kerst en Lambardi. 
 

Hoe was het ooit ook al weer. 

Kerstconcerten van Lambardi met de Rimboband in de Lambertuskerk 

en het Speelhuis, kerstconcert met jazzband Pointwood in Stiphout, met 

het Houts Gemengd Koor in de Luciakerk, een radio-opname in de 

Norbertijnenabdij in Heeswijk, we zongen Stil, stil, stil, het opluisteren 

van de nachtmissen (heel lang geleden!) in St.Jozefheil Bakel, de 

kerstochtendmis in Elkerliek, de op-

tredens ten tijde van de Helmondse 

kerstmarkten met operettemuziek en 

andere popie jopie nummers, de trek-

tocht met kerstmuts dwars door het 

winkelende publiek; we zongen Hoe 

leit dit kindeke hier in de kou op de 

kop van de Markt, de sokkenverko-

per aldaar vond het maar niks, had 

zijn moeder hem maar een paar sok-

ken moeten aantrekken, wilde ons weg hebben omdat zijn verkoop 

stokte. Dat was dan ook onze laatste keer buiten. Zucht! 
 

Ik kom weer even tot mezelf en zie, het kan niet waar zijn, een verlich-

te kerstboom in een huiskamer. Buiten is het 16 graden! 
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Hoe meer de christelijke betekenis van kerst (Christmas)mis uit het col-

lectieve geheugen verdwijnt, des te fanatieker manifesteert zich de glin-

sterende, kitscherige buitenkant. Mag ook. Is gezellig. Maar de ziel gaat 

er volgens mij uit. 
 

Het wordt allengskens warriger in mijn hoofd. De gebeurtenissen om 

ons heen zijn ook zo verwarrend. Een onthoofding in Parijs! Lijkt op de 

onthoofding van Johannes de Doper op verzoek van de vrouw van ko-

ning Herodes. Diens hoofd werd tenminste nog op een schaal een feest-

zaal binnengebracht. Willem-Alexander zou zoiets nooit doen met het 

hoofd van Rutte. 

Terwijl we maar al te graag geloven in vooruitgang lijken in de VS mil-

joenen mensen terug te keren naar de oertijd van de Neanderthalers. 

Racisme, geweld, minachting, intolerantie. 
 

Ik ben bijna thuis. Het hoofd is weer leeg. 

Het licht daget in het oosten. Ik kan niet zonder de utopie van vrede. 

Al is het maar voor één dag. “ Im Westen nichts Neues”. 
 

Met het verlossende vaccin in zicht zingen we volgend jaar weer: 

“Wij komen tezamen”. 

Een zalig 

kerstfeest 

en een 

gelukkig 

2021.

 Frans 

Mar-

tens 
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KERSTVERHAAL DOOR GODFRIED BOMANS 
Er was eens een man die het Kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een 

laddertje uit de schuur en spande langs het plafond rode slingers. Aan de lamp 

hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar nader-

hand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel waarvoor hij urenlang, over 

drie winkels verdeeld, in de rij had gestaan. Naast elk bord stak hij ten slotte 

een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. 

Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd 

in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen 

bedremmeld binnen. Nee maar zeiden ze, dat had je niet moeten doen. Maar 

omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan. 

Nu gaan we niet alleen smullen, zei de man, we moeten ook beseffen wat er nu 

eigenlijk gebeurd is. Hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen af liepen, 

maar er was nergens plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het 

in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel 

ellende op de wereld. Kijk zei de man, dat is nu Kerst vieren en zo hoort het 

eigenlijk. En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvoch-

tigheid van al die herbergiers, maar het was dan ook ruim tweeduizend jaar 

geleden, moet je denken, zoiets komt nu niet meer voor. Op dat ogenblik werd 

er gebeld. De man legde de banketstaaf, die hij juist naar zijn mond bracht, 

verstoord weer op zijn bord. Dat is nu vervelend, zei hij, er is ook altijd wat. 

Hij knoopt zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de 

voordeur. Er stond een man op de stoep met een baard, en heldere lichte ogen. 

Hij vroeg of hij hier mocht schuilen want het sneeuwde zo. Het was namelijk 

een witte Kerst. Beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en 

toen werd de een door een grote drift bevangen. Uitgerekend op Kerstmis, zei 

hij, zijn er geen andere avonden. En hij sloeg de deur achter zich dicht. Maar 

terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband smaak-

te hem niet. Ik ga nog eens kijken, zei hij, er is iets gebeurd maar ik weet niet 

wat. Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag 

hij de man nog juist om de hoek verdwijnen met een jonge vrouw die zwanger 

was. Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer 

te zien. Die twee leken wel in de sneeuw opgelost. Toen hij weer in de kamer 

kwam, zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. Zeg maar even niets zei 

hij, die wind is wat schraal maar het gaat wel weer over. En dat was ook zo, 

men moet zich over dingen heen kunnen zetten. Het werd nog een heel prettig 

kerstfeest, het was jaren niet zo echt geweest. Het bleef maar sneeuwen, de 

hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren. 
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CAMILLO LAMBARDI 
Al weer bijna acht en vijftig jaar geleden 

Kwam ik bij Lambardi, niet zonder reden 

Nog bij Atgier werd gerepeteerd en gezongen 

Fl 0,75 werd toen als contributie per week bedongen 
 

Na een jaar lid werd ik in het bestuur gehaald 

Mijn taak donateursgelden ophalen werd bepaald 

Alle voorzitters heb ik in die jaren meegemaakt 

Mijn liefde voor Lambardi nooit gekraakt 
 

Met heel veel zin, en opgeruimd 

Werden er weinig repetities verzuimd 

Aan maandagavond mocht niemand raken 

Dit was mijn avond voor Lambardi zaken 
 

Ook donderdag Camillo met Ine als dirigent 

Was ik daarbij ook altijd blij en present 

Tot plots het Corona-spook op kwam dagen 

Alles stop, geen repetitie , geen vragen 
 

Hoe lang het nog duurt, ik kan het niet raaien 

Maar ik blijf hopen, dat we vlug weer gaan draaien 

Dan kunnen we weer zingen, met veel plezier 

Waar het zal zijn , maakt mij geen zier 
 

Wat er ook gebeurt , van-

daag of morgen 

Blijf gezond, daar moet je 

voor zorgen ! 

 

Lambardi groeten, 

 

 Ted 
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Bij nostalgie hoort dialect, zou Wim Daniels zeggen. Dialect zal uitsterven 

omdat het te regionaal gebonden is in een tijd dat je met regionale gebonden-

heid niet ver meer komt (letterlijk en figuurlijk). Hier en daar dient het nog als 

een soort reliek uit het verleden om andere nostalgische zaken. Anny van de 

Looij uit Bergeijk won met onderstaand gedicht de deelnemersprijs in de wed-

strijd om het beste kerstgedicht van 2017, geschreven in een Brabants dialect. 
 

Kerstmis in de hemel 
 

Rônd deze tééd vraog ik m’n aige wel is af 

Zôn ze in de hemel ôk de verjaordag van Jezus viere 

Ik zie ze in gedááchte mee Petrus vurrôp 

In ne lange polonaise dur de hemel zwiere 

Er schittere duuzende kleine stêrrekes 

En overal hange slingers van engelenhaar 

Nêffe de troon van God de Vader zitte in ne 

Hendige stoel Jozef en Maria dicht bé mekaar 

Sterrekoks maoke hemelse modder in de keuke 

En doen extra veul krente be de rijstebrij 

Ze bakke er ôk goddelijk lekkere taart 

Mee ne grôôte wolk slagroom erbij  

Adbijbroeders brouwe en pruuve urst zelf 

Van ’t heerlijk schuimend kloosterbier 

IJverige engeltjes brenge de glaoze rond 

Men toost op Jezus, iedereen hi plezier 

’n Grôôt orkest zit er ôôk in de hemel 

Want ze hebbe daor muziekante zat 

Er wordt gedanst en saome gezonge 

Zônne goeie hebbe wij nog nie gehad 

Mer dan kekt Jezus toch efkes dur ’t raomke 

In de hemelpoort, naor de aarde en de mense 

Waorvan de miste nie mir weete waorover ’t gi 

Mer die mekaar toch ’n vrolijk kerstfist wense 

Hij denkt nao, dan vraogt hij aon God de Vader 

Zou ik ’t beneeje nog inne keer uit gaon legge 

Ach zoon, zi God, bleft mer schôôn in de hemel 

Want as ge tegeworrig wa te vertelle het 

KERSTMIS IN DE HEMEL 
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Voor de laatste dagen van het jaar 

Veel gezelligheid met elkaar.  
 

Voor de 365 dagen die dan volgen.  

Veel Geluk en weinig Zorgen. 
 

Dat is onze wens ondanks Corona.  

Blijf Gezond en let op elkaar!!!! 
 

   Henk en Annelies Ceelen. 

 

2020 wat een jaar… 

Door corona op afstand van elkaar 
 

Niet meer knuffelen, niet meer op bezoek 

Geen verjaardag, geen zingen met onze Lambardi 

groep 
 

Afstand nemen, soms doet ‘t pijn 

Om niet éven close met elkaar te kunnen zijn 
 

Daarom, ‘t is maar dat je ‘t weet 

De volgende welgemeende kreet: 
 

We mogen elkaar niet vastpakken 

Maar we gaan elkaar zéker niet loslaten! 
 

Laat 2021 in alle opzichten een geweldig jaar worden!! 
 

   Lieve groeten   Koos en Beppie Branten 
 

 

Namens mij en Mariëlle wil ik jullie allemaal hele fijne kerstdagen wen-

sen en een heel mooi en vooral een gezond 2021 wensen en we hopen 

   KERSTGROETEN  
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 LAMBERTUS IN DE STEIGERS 
Al een aantal jaren zijn studenten van Sint Lucas afdeling restauratie -  

decoratie uit Boxtel bezig met schoonmaken en restaureren van de alta-

ren en muurschilderingen in de Lambertuskerk. 
 

In overleg met het parochiebestuur en docenten van Sint Lucas is er een 

plan opgezet om ieder jaar een gedeelte van de kerk te herstellen. 

De 1e klus was het herstellen en schoonmaken van het Antonius altaar 

achter en het Lambertus altaar rechts voor in de kerk. 
 

Voor het restaureren begint worden eerst een aantal proeven genomen 

welke middelen het meest geschikt zijn voor het schoonmaken. Als 

voorbeeld: Het Antonius altaar is gemaakt van zandsteen en dit zuigt 

vocht op waardoor de uitstraling nog slechter wordt. Om het goed 

schoon te maken is het Altaar ingestreken met transparante Latex, dit 

moest 24 uur intrekken, waarna het altaar is afgepeld en het er hagelwit 

onderuit kwam. Hierna werd het beschadigde goud met bladgoud her-

steld, en de beschadigde en ontbrekende pinakels zo nodig nagemaakt 

en vervangen. 
 

De hierop volgende jaren is het Hoofdaltaar en het Maria altaar geres-

taureerd. Om deze werkzaamheden goed te kunnen verrichten worden 

er door een erkend steigerbouwbedrijf de steigers gebouwd. Bij het 

Hoofdaltaar was deze ruim 9 meter hoog. 
 

Hierna is men gestart met het herstellen van de beelden en de muur-

schilderingen. Als de beschadigingen bij de muurschilderingen te groot 

zijn, 

Foto: Henk van Dijk  

Ditisonzewijk.nl  
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Leuk om te vermelden dat op de afbeelding van het Laatste Avondmaal 

aan de rechterkant de deken en de priesters die toen werkzaam waren in 

de Lambertusparochie erop afgebeeld staan met een aureool om hun 

hoofd, de koster met een schaal in zijn hand op de achtergrond niet. 
 

Op dit ogenblik zijn de studenten bezig met het herstellen van de muur-

schilderingen aan beide zijde van de biechtstoelen. De afbeeldingen 

waarop taferelen zijn afgebeeld zijn gemaakt door de kunstschilder Em-

manuel Pereij uit Venlo en de overige decoratieve afbeeldingen zijn 

van Pierre Cuypers uit Roermond. Ook de altaren zijn afkomstig van 

atelier Cuypers. 
 

Vanaf 1 september is in de kooromgang om het Hoofdaltaar in verband 

met corona een compleet leslokaal ingericht waar 20 studenten 4 dagen 

in de week les krijgen. Dit om onnodig reizen te voorkomen. Alle on-

derzoeken die vooraf plaats vinden kunnen nu ter plaatse gedaan wor-

den. De studenten werken in groepjes van 4 personen. 

De opdracht die ze krijgen bestaat uit een volledig vooronderzoek, 

waaruit ze een plan van aanpak maken, en dit presenteren aan het paro-

chiebestuur, rijksgecommitteerde en docenten. Na goedkeuring van het 

plan van aanpak wordt gestart met de uitvoering, waarna tot slot de 

eindbeoordeling volgt. Zo’n eindproject duurt gemiddeld drie maanden. 

 

Voor het volgend jaar staan er al weer 

plannen op tafel om een ander gedeelte 

van de kerk te herstellen. 

 

Frans van de Leur, 

Oud docent Sint Lucas en lid 

parochiebestuur Sint Lambertus. 

St. Lambertus 

Bisschop Maastricht 670 



 KERSTGROETEN  
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Voor de laatste dagen van het jaar 

Veel gezelligheid met elkaar 

Voor de dagen die dan volgen 

Veel geluk en weinig zorgen. 

Wij wensen jullie een jaar met veel zon 

En alleen maar positieve dingen, als het kon. 

Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk, 

dan kan het jaar 2021 niet meer stuk. 

Prettige Feestdagen! 

Groetjes    An Smits en Ad van Gool  

Beste lambardisten, lambardina’s, bestuur en dirigenten, 

Aan het einde van het jaar denken wij altijd aan elkaar.  

Daarom wensen wij jullie, ondanks corona, heel fijne kerstdagen 

en een gelukkig en vooral gezond 2021. 

Wij hopen, dat wij elkaar weer snel zien! 

     Pieter en Dora Janssen 
Beste Lambardisten,  

Nu dit turbulente jaar bijna ten einde is met al zijn beperkingen, 

regels en verdriet waren er toch nog wat lichtpuntjes om de  

eenzaamheid van ouderen en alleenstaanden wat op te vrolijken. 

Initiatieven voor Outdoor portiek concerten, de thuisbingo van de KBO, 

Big Bingo Revue, ludieke filmpjes van Lambardisten en alle mogelijke 

andere zaken. Prachtige activiteiten om het leven wat dragelijker te ma-

ken, maar het gemis van de repetities en uitvoeringen van Lambardi en 

Camillo bleef groot.  

Laten we 2021 beginnen met goede moed en elkaar steunen. 

Bij deze wens ik jullie allen hele prettige kerstdagen en 



21  

Beste mannen, ik kwam toevallig het volgende liedje tegen van Gerard van 

Maasakkers. Het gaat over verlangen naar april, het begin van het voorjaar.  

Ik zie dat ook als het verlangen naar het begin van hopelijk weer gezamenlijke 

repetities en samen de sterren van de hemel zingen.  

Dus wil ik jullie graag deze tekst meegeven en iedereen fijne kerstdagen toe-

wensen en dus een heel voorspoedig 2021, en dat dromen mogen uitkomen. 
 

      Bert de Vries 

STERREN VAN DE HEMEL 
 

Zing de sterren van de hemel, 

sterren van de hemel, 

zing 't zo hard als je wil 

want in de lucht hangt 

iets van april, 

zing de sterren van de hemel, 

sterren van de hemel, 

voor mijn part hou je 't stil 

maar in de lucht hangt 

iets van april, iets van april. 
 

Je kan niet slapen, weer niet slapen 

je telt de schapen, honderd en een, 

maar dan ga je, eindelijk ga je 

waar brengt de nacht je heen; 

op blote voeten in 't gras 

wat al zo lang geleden was 

even maar weet je waar 

je droom gebleven was... 
 

Zing de sterren van de hemel.... 
 

Zal ik meegaan, met je meegaan 

doe je jas aan, kom, we gaan 

't is nog winter, hartje winter 

en toch begint 't langzaamaan 

dan lopen we door 't natte gras 

alsof 't gisteren nog was 

STERREN VAN DE HEMEL 
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Een eerste optreden met de Rimbo band gold het benefietconcert voor Poolse 

kinderen op 13 juni 1993 in de aula van Jan van Brabant Helmond vervolgens 

om de twee jaar het kerstconcert. Een overzicht: 
 

1995 17 december  Kerstconcert in Gaviolizaal in Helmond  

1996 22 december  Kerstconcert in het Speelhuis  

1998 20 december  Kerstconcert in het Speelhuis  

2000 17 december  Kerstconcert in de OLV kerk in Helmond 

2002 22 december  Kerstconcert met Petra Raimond in de kerk van O.LV. 

2004 22 december  Kerstconcert met Petra Raimond in de kerk van O.L.V. 

2006 19 december  Kerstconcert met Petra Raimond in de kerk van O.L.V. 

2008 14 december  Kerstconcert met Petra Raimond in de kerk van O.L.V. 

2010 19 december  Kerstconcert met Petra Raimond in de kerk van O.L.V. 

2012 15 december  Kerstconcert met Petra Raimond in de Lambertuskerk 

2014 13 december  Kerstconcert met Ginette Kals in de Romboutskathedraal  

       te Mechelen 

2014 20 december  Kerstconcert met Petra Raimond in de Lambertuskerk 

2016 17 december  Kerstconcert met Jette van de Roest in de Lambertuskerk 

2018 15 december  Kerstconcert met Jette van de Roest in de Lambertuskerk 

2020 13 december  Kerstconcert in het Speelhuis wegens corona geannuleerd 

2021 Kerstconcert in het Speelhuis 

Romboutskathedraal     Mechelen 
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2020 is in door de coronapandemie in vele opzichten een absurd jaar. 

Veel activiteiten en evenementen zijn afgelast zo ook die van ons koor 

waaronder de traditionele Oudjaarsmis. 
 

Vanaf 1975 zingt Lambardi op Oudjaarsdag deze mis. In het begin op 

uitnodiging van de vereniging voor bejaarden, invali-

den en alleenstaanden in de Bernadetteparochie, later 

de bond K.B.O. 

De diensten werden toen gevierd in de vrij nieuwe 

Bernadettekerk aan de Azalealaan in Helmond. Plan-

nen voor het bouwen van deze kerk waren in 1949 al 

klaar maar het duurde tot 1954 voor de eerste spade 

de grond in ging. In 1955 werd de kerk, een ontwerp 

van architect Jan Magis, in gebruik genomen. Bij 

gebrek aan gelovigen en dus ook inkomsten, werd de 

kerk in 1996 gesloten.  
 

In 2000 werd de kerk weer in gebruik genomen maar nu als supermarkt, 

eerst Groenwoudt toen Super de Boer en momenteel de Jumbo. Door 

velen is indertijd deze metamorfose genoemd als schoolvoorbeeld van 

ongewenste voorzieningen in een voormalig kerkgebouw. Na de sluiting 

van de Bernadettekerk is de Oudjaarsmis met een korte onderbreking 

van een of twee jaar voortgezet in de St. Jozefkerk. De laatste jaren, in 

ieder geval zolang ik secretaris ben, nemen wij het initiatief door bij het 

bestuur van de Jozefkerk een aanvraag te doen voor het zingen van de 

mis. In 2019 heeft Lambardi als groot koor voor de laatste keer de vie-

ring opgeluisterd.  
 

De animo bij een deel van het koor werd door allerlei omstandigheden 

minder en het bestuur heeft toen het besluit genomen dat met ingang van 

dit jaar Camillo, aangevuld met geïnteresseerde koorleden van Lambar-

di, voortaan deze mis zingt. Voor sommigen is dat dan wellicht een 

mooie opstap om zich daarna definitief aan te sluiten bij Camillo. 

Helaas, ook deze mooie traditie is door het virus onderbroken. Laten we 

hopen dat 2021 weer een beetje normaal wordt en dat we onze repetities 

en alle andere activiteiten weer snel op kunnen pakken. 
 

Mede namens Jacqueline wens ik iedereen fijne feestdagen en een voor-

OUDJAAR 



DE AGENDA 
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Voorlopige planning 

2021 

 

Zondag 6 juni 

Drakenbootfestival 

 

Zondag 4 juli 

Carat concert 

 

Zondag 7 november 

Speelhuisconcert 

 

Zondag 12 december 

Dit jaar even niet:  Dickens Night Brandevoort 

KERSTGROETEN 
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RUSTIGE KERST-STILLE NACHT  
Wie had ooit kunnen denken dat het zo erg mis kon gaan 

zodat we nu de Kerst bijna in ons eentje moeten vieren 

en bijna niemand heeft er zelfs bij stilgestaan 

dat men zijn huis nu bijna alleen voor zichzelf op gaat sieren 
 

Dat geldt voor de grootste steden en de kleinste gehuchten 

waar niemand tijdig op zo’n gezondheidsprobleem was voorbereid 

het leven kabbelde rustig voort, niemand had iets te duchten 

en opeens werden we teruggeworpen op zelfredzaamheid 
 

We gingen weer rekening houden met elkaar 

werden onze verantwoordelijkheid daarvoor bewust 

en dat is het ultieme doel van Kerstmis vieren 

de liefde voor onze medemens, maar dan heel bewust 
 

Samen zullen wij, ook zonder actief mannenkoorgebeuren 

deze moeilijke tijden echt wel te boven komen 

en hopen straks weer onze omgeving in te kleuren 

met mooie mannenkoorzang om bij weg te dromen 
 

De repetities, concerten en je zangersvrienden missen 

dat gaat je erg aan het hart maar blijft hopelijk niet duren 

wij kijken uit naar de volgende vrolijke Kerstmissen 

met de daaraan verbonden gezellige en muzikale uren 

 

    Een fijne Kerst     Theo Christiaens 



Dhr. P. Adriaans 

Dhr. L. Fransen 

Dhr. B. Grijpstra 

Dhr. A. Kees 

Dhr. P. v.d. Velden 

 

A. Jansen BV 

Polymer Consultancy BV 

Tapperij-Restaurant Schevelingen 

Rivez Assurantiën en Risicobeheer BV 

Hotel West-Ende 

J.H. De Wit BV 
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CLUB VAN 50   SPONSORS 

Mevr. G. Adriaansen 

Mevr. Barreveld 

Fam. Bijsterveld 

Dhr. Luigjes & Mevr. Bijsterveld 

Dhr. P. van Bokhoven 

Dhr. J. van Bokhoven 

Dhr. T. Christiaens 

Dhr. M. Claassen 

Mevr. J. Claassen 

Dhr. W. van Dijk 

Dhr. J. Dijstelbloem 

Dhr. J. Dubach 

Mevr. K. van Gastel-Bruinsma 

Mevr. F. Gerris-Klarenbeek 

Dhr. & Mevr. van Gorp 

Dhr. J. Hagemans 

Mevr. A. Ham 

Dhr.& Mevr. van Harsel 

Dhr. J. Hendriks 

Mevr. E. Hendriks 

Mevr. T. Hoebergen-de Vocht 

Mevr. D. van Hoof 

Dhr. T. Kepser 

Dhr. & Mevr. W. Kepser 

Dhr. W. Klerkx 

Dhr. F. Pasnagel 

Mevr. N. van Poppel 

Mevr. T. van Santen 

Dhr. A. Slegers 

Mevr. J. Smits 

Dhr. R. v. Thiel 

Dhr. F. Verhallen 

Dhr. & Mevr. T. Verhallen 

Dhr. & Mevr. W. Verhorevoort 

Mevr. G. Wouters-Claassen 

Mevr. J. Zuidervaart 

Chin. Rest. Kota Radja 
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Het was het jaar van anderhalve meter  

Geen handen schudden want dat was beter 

Het jaar van afstand ik hier jij daar  

Maar toch dichter dan ooit bij elkaar  

Het jaar van thuiswerken vrijheid inperken  

Van liefde en de waarde van de zorg opmerken  

Het jaar van verlies hoop en verlangen  

Van thuis klussen en behangen 

Het jaar van gemis quarantaine en raamvisite  

Horeca en vakanties moeten laten schieten  

Het jaar van omdenken en creativiteit 

Van thuisklasjes en het lockdown beleid  

Het jaar van handen wassen en mondkapjes  

In je elleboog hoesten en Corona grapjes 

Het jaar van veerkracht en goede moed  

Van doorzetten en jij doet het goed  

Maar bovenal het jaar wat we deden met elkaar 

HET JAAR 2020  

Van de redactie 
 

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.  
 

Dit clubblad is ook te lezen in kleur via 

www.mannenkoorlambardi.nl, 

tabblad Media  
 

Kopij voor de 

volgende editie: 

8 maart 2021 

http://www.google.nl/imgres?q=mannenkoor+lambardi&num=10&hl=nl&biw=936&bih=496&tbm=isch&tbnid=kA3_2dCssm8MFM:&imgrefurl=http://www.mannenkoor-lambardi.nl/index/De%2520vereniging/De%2520Stem/&imgurl=http://www.mannenkoor-lambardi.nl/js/tinymce/plugins/imageman
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Door de takken van de bladverliezende notenboom, kijk ik naar de 

lucht. Het is stiller het laatste half jaar. Het lawaai van de vliegtuigen, 

die opstijgen van of landen op vliegveld Welschap, is sterk verminderd. 

De koolmezen pikken de slakjes van de stammen. Tot in november is 

het meer dan tien graden, met veel droog weer en zon. We maken ons 

ongerust over zoveel mooi weer in het najaar. Traditioneel is november 

een donkere maand met veel wind en regen. Nu gelukkig niet. Gewoon 

veel wandelen en naar buiten naar de moestuin. 
 

In de schuur maak ik van de gesnoeide takken van 

een notenboom een eigen universum. Ze wande-

len over de, tijdens een vakantie in Frankrijk, ver-

zamelde stenen, naar de stam van de gevelde beu-

kenboom uit onze voortuin. In de stam zit een 

groot rond gat. Een soort kappelletje. 
 

Op de vloer, van het gat in de stam, ligt een loden 

tapijt, waarop ik een kooitje heb gemaakt voor een 

stukje in Frankrijk gevonden pyriet. Toen deze 

steen voor het eerst werd gevonden dacht men dat 

het goud was. Dit was echter niet het geval. De 

bijnaam die men bedacht is Fools 

Gold (het goud van de dwaas). 

 

Onder het bladerdak van de beu-

kenboom voor ons huis was het 

goed toeven. Hij bracht schaduw 

en herinneringen. Het takje was 

vanuit de Vogezen tijdens een 

voorjaarsvakantie meegenomen en 

geplant in onze voortuin. De 

boom heeft twintig jaar zijn best 

gedaan om te groeien, maar moest 

worden geveld omdat hij te hoog werd. Er kan door het heen en weer 

zwiepen van de draden van de hoogspanning contact gemaakt worden 

met de boom en daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De beu-

PELGRIMSTOCHT 
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De stammetjes vormen een 

route naar de stam met de ka-

pel met daarin het kooitje. De 

stammen zijn gemaakt van de 

beukenboom. Op deze stam-

men zijn tekens gekerfd. Onze 

beukenboom markeert een tijd-

perk van twintig jaar. De Sym-

bolen kun je in je hoofd op-

slaan en een eigen betekenis 

geven of opzoeken wat ze be-

tekenen. 

In april en mei van 2021 is de 

verzameling te zien in de 

kunstzaal van de bibliotheek in Mierlo. Samen met werk van Lambert 

de Haas. 
 

Aanleiding van de tentoonstelling zijn de pel-

grimstochten van Lambert de Haas naar Santi-

ago de Compostella en Rome. Lambert heeft 

tijdens de tochten tekeningen en foto’s ge-

maakt, die vervol-

gens zijn verwerkt 

in zwart wit teke-

ningen. Deze zijn 

gemaakt met pen, 

ganzenveer, penseel en droge kwast met 

Oost Indische inkt. Hij heeft daarbij gebruik 

gemaakt van verschillende grafische tech-

nieken. 

Meer informatie is te vinden op 

z i j n  w e b s i t e : 

www.lambertdehaas.nl 

 

De pelgrimstocht van het leven, of die nu via Santiago de Compostella 

gaat of rond je huis, 

ieder heeft zijn eigen levensroute.  

Ook in 2021 blijven we vorm geven aan ons leven.  

 

De beste wensen allemaal voor het komende jaar en fijne, ontspannen 
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May it be  klinkt mystiek in de oren. Het is een song stammend uit de 

fantasiefilm The Lord of the Rings en het werd oorspronkelijk door 

Enya, een Ierse folkgroep vertolkt. Dat verklaart meteen de mystieke 

sfeer die het oproept. Ierse folk staat voor traditionele 

Ierse muziek. Het zijn songs die soms honderden ja-

ren oud zijn en die tot op de dag van vandaag o.a. in 

Ierse pubs te horen zijn. Wij kennen er een paar van in 

ons repertoire, denk daarbij aan onze Wild Rover. Het 

May It Be dat we nu in de repetitiemap hebben is een 

mengeling van traditionele Britse en Keltische muziek.  
 

In de jaren zestig van de vorige eeuw ontstond in Ierland en 

Schotland een grote belangstelling voor de wederopstanding 

van deze volksmuziek. Dit had ten gevolg dat er vele bands 

en groepen samengesteld werden. Denk daarbij maar aan de 

Dubliners. In de Engelssprekende landen werd deze belang-

stelling ook groot; in de VS vind men in steden en gebieden 

waar geïmmigreerde Ieren wonen, ook talloze Ierse bands.  
 

Een aanzienlijke deel van de Ierse folksongs kan onder de 

categorie protestlied worden geschaard, met hoop op betere tijden. De 

eeuwenoude teksten betreffen vaak een aanklacht tegen de Engelse 

overheersing. 

Als voorbeeld de ballad The fields of Athenry. Dit lied schetst de dia-

loog tussen twee geliefden rond 1847. De man, gevangengenomen we-

gens diefstal van graan, beklaagt zich. In die jaren bleven de Engelsen, 

ondanks de hongerdood van meer dan een miljoen bewoners graan ex-

porteren naar het eigen land. Tot op 

de dag van vandaag klinkt de diepge-

wortelde woede van de Ieren door in 

het feit dat men tijdens het refrein, 

zij het als kwinkslag, de namen Sinn 

Féin en IRA scandeert. 
 

Vele andere liederen gaan over de 

immigratie naar verre landen of het 

ongewisse Amerika, de hoop om het 

lot in eigen hand te kunnen nemen en 

MAY IT BE… MOGELIJK...IN DE TOEKOMST 
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Hiernaast is een deel van 

de cover afgebeeld van 

een onlangs samengestel-

de verzamel-cd met mu-

ziek uit het uitgebreide 

repertoire van Lambardi, 

geheel in de sfeer van 

deze decembertijd. 

 

Het bestuur reikt deze cd 

uit aan koorleden, ere-

leden en andere belang-

hebbenden, zodat de war-

me stemmen van Man-

nenkoor Lambardi toch 

te horen zullen zijn in de 

huiskamers tijdens de 

komende feestdagen. 

 

 BEAUTIFUL MEMORIES 



Redactie:  Han Besters, Anton Weterings 

Bijdragen:  vele Lambardisten 

Vormgeving: Han Besters, Anton Weterings 

Foto’s:   Jan Dijstelbloem 

Verspreiding: Jack Bijsterveld 

Mailadres:  han.besters@gmail.com 

  a.wetering@upcmail.nl 

Drukwerk:  Vane Druk v.o.f.  

 

 

Blijf gezond en in beweging . 

Ondanks alles; fijne feestdagen  

  De redactie van clubblad  DE STEM 


