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DE VOORZITTER  
Beste Lambardisten, 
Wie had kunnen bedenken, dat een drukke Sint op zijn 
verjaardag, nog zoveel aandacht aan de mannen van 
Lambardi kon schenken. En als ware Kindervriend, met 
mooie humor, bleek hij diep onder de indruk van de 
vitaliteit en jeugdigheid van het koor in de zaal. Hij 
voelde zich er zichtbaar thuis. 
Het geheim wist hij ook met ons met ons te delen: het 
straffe “zit-staan” regime van onze dirigent. Hij wist 
het, niet alleen meer jeugd, maar ook een jeugdige uit-
straling heeft de toekomst. 

 
Het vieren van Sinterklaas betekent ook dat er snel een einde gaat ko-
men aan het 70ste muziekjaar van Lambardi. Gelukkig weer een wat 
normaler jaar dan de afgelopen twee Corona-jaren. Een jubileum-jaar 
met prachtige momenten en activiteiten, veel daarvan reeds uitgebreid  
gememoreerd in eerdere “Stemmen”. 
 
Helaas bleek niet alles rozengeur en maneschijn te worden. 
In de eerste Stem van 2022 schreef ik nog dat we weer konden gaan re-
peteren in de ons “vertrouwde” omgeving van West Ende, niet wetende 
hoe snel dat kon veranderen. Na 20 jaar West Ende moest er opeens een 
nieuwe locatie gevonden worden. Inflatie en energiecrisis gingen ook 
niet aan West Ende ongemerkt voorbij. 
 
Hopelijk kunnen we vanaf 9 januari a.s. ook van onze nieuwe locatie 
“De Fonkel” weer een vertrouwde omgeving maken en vinden onze 
koorleden ook daar weer een vertrouwd plekje, al was het maar aan de 

bar. Met nog een aantal repetities en onze nieuwjaarsre-
ceptie te gaan komt er een eind aan, wat ook in onze his-
torie een mooie traditie is geworden, elke maandagavond 
op de fiets of in de auto naar het centrum van Helmond, 
waar we altijd zeer gastvrij werden ontvangen door het 
personeel van West Ende. Veel dank daarvoor. 
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Een nieuwe locatie moest ook worden gevonden voor ons Ceciliafeest,  
Soos40 bleek voldoende entourage te hebben voor weer een bijzonder 
geslaagd feest.  
Altijd een mooie traditie is het huldigen van onze jubilarissen, dit jaar 
Willy, Cor en Chris. Samen voegen ze maar liefst 140 jaar zangervaring 
en Lambardi betrokkenheid toe aan onze rijke muziekhistorie. Indruk-
wekkend. Ook werd Toon in het zonnetje gezet voor zijn grote verdien-
ste in het digitaliseren van onze partituren, waar we nog jaren van kun-
nen genieten.  
 
Behalve een gezellige muzikale band blijft toch altijd het hoogtepunt 
van de avond de creatieve en muzikale bijdragen van onze eigen leden. 
Onze activiteiten commissie verdient een groot compliment dat ze dit 
weer prima georganiseerd hebben. 
 
Het concert seizoen 2022 zit er, zoals gezegd, alweer bijna op. 
Gelukkig kunnen we nog twee keer genieten van Kerst-optredens van 
Camillo en van “Camillo plus” tijdens de Oudjaarsmis van St Jozef. 
 
Het Bestuur is inmiddels zeer actief met het vormgeven van het Beleids-
plan 2023-2027. Kwaliteit zal hoog in het vaandel blijven staan met een 
belangrijke rol voor de opzet van het repertoire en de uitstraling van het 
koor. Dit alles ter verhoging van de herkenbaarheid van Lambardi. 
 
De rijke historie, opgebouwd in 70 jaren, geeft alle vertrouwen dat ook 
de toekomst er voor Lambardi rooskleurig uit zal blijven zien. 
Dat gaat zeker lukken met de blijvende en geweldige inzet en betrokken-
heid, die we mogen ervaren van vele koorleden in onze actieve commis-
sies. Ook dit jaar hebben we dat tijdens de diverse Lambardi activiteiten 
weer mogen ervaren. Het bestuur is jullie daar zeer dankbaar voor. 
 
Rest mij nog jullie en jullie familieleden hele fijne kerstdagen en een 
mooie jaarwisseling toe te wensen en een gelukkig en gezond 2023. 
 
                 Meint Veninga.  
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Naar aanleiding van mijn “prachtige” foto in de laatst ver-
schenen “De Stem” en de toezegging om me wat uitge-
breider voor te stellen, wil ik dat bij deze graag doen. Mijn 
naam, reeds bij enkelen al bekend, is Toon van der Vel-
den. Geboren en getogen in Geldrop en in de laatste 
maand van 1950 geboren uit mijn, jawel, Helmondse moe-
der. Die binding met Helmond is er min of meer toch in 
blijven zitten, wonnie?  
 
Nu, heden ten dage, reeds 47 jaar gelukkig getrouwd met 

“ons Nelleke” en zijn we in de gelukkige omstandigheden van 2 doch-
ters, 2 schoonzonen, 2 kleinkinderen en 1 bonus-kleinkind. Als klèn 
menneke groeide ik op in Geldrop, bezocht er de scholen en voortgezet-
te opleidingen. Mijn werkzaamheden bestonden uit afwisselende func-
ties in vele takken van de “Zorg”. Vanaf mijn jeugd heb ik in diverse 
koren gezongen. 
De laatste 7 jaren bij het Geldrops Mannenkoor. Ik was daar niet de be-
kende E.T. van de film, maar ‘n onbekende E(erste) T(enor) van het 
koor.  
 
Helaas door de vergrijzing en het dalend aantal leden, liep de kwantiteit 
en kwaliteit dusdanig terug, dat we genoodzaakt waren om per 1 maart 
2022 te stoppen. Dit bracht enkele leden, waaronder ook mij, op de ge-
dachte om eens over de Geldropse grenzen heen te kijken en op zoek te 
gaan naar een mannenkoor van enig kaliber. Via via werd er contact 
gelegd met “Lambardi” en een uitnodiging voor het bijwonen van een 
repetitie was “subiet” geregeld. Met maar liefst 4 leden bezochten we de 
repetitie. we waren meteen enthousiast, mede dankzij de hartelijke ont-
vangst, de zorgvuldig samengestelde muziekmap op naam, het directe 
“Thuisgevoel” dat zowel door bestuur als koorleden gegeven werd en 
zeker niet te vergeten door de kwaliteit van het koor, onder de gedreven 
en deskundige leiding van dirigent Jules Luesink.  CHAPEAU! 
 
 

BESTE LAMBARDISTEN; IK BEN…  
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Nu, 9 maanden verder, kan ik zeggen dat mijn bevalling prima verlopen 
is en het de verwachting overtroffen heeft. Het schitterend optreden met 
de Rimbo-band in Het Speelhuis, het drukbezochte Caratconcert in de 
Vraand, het grandioze Jubileumconcert eveneens in Het Speelhuis, zijn 
voor mij binnenkomers geweest om nooit meer te vergeten. Zoals ge-
zegd: “Dit smaakt naar meer… héél veel meer”. 
Daarom spreek ik tot slot de hoop uit, dat ik nog menig jaar actief deel 
mag uitmaken van dit geweldig Helmonds Mannenkoor. 
            Toon van der Velden  tenor1  
P.S. 
Nu we tegen het einde van 2022 aanlopen, wens ik jullie allen fijne 
feestdagen, alle goeds en veel zangplezier in 2023.  

Graag stel ik me ook op deze manier voor aan jullie.  Ik 
ben Karel Brouwers 79 jaar geleden geboren in Geldrop.  
Ik groeide er op en doorliep er de scholen. Ging werken 
bij de Boerenleenbank later Rabobank. Dit was nog in de 
tijd dat je een bewijs van goed gedrag van de pastoor 
moest overleggen om aangenomen te worden. Ik was 
misdienaar en lid van het jongenskoor, zat dus wel goed.  
 
Op mijn achttiende ben ik in de voetsporen getreden van 
mijn vader, tenor bij het kerkkoor en het Zesgehuchtens 
Mannenkoor en ben ik er ook lid geworden. Naar het oordeel van de 
dirigent zou ik het beste passen in de baspartij. Ben dus gaan staan tus-
sen een aantal echte bassen. Ik hoor ze nog zeggen: “kom maar hier 
staan menneke dan toeteren we het wel in jouw oren”. Het Zesgehuch-
tens Mannenkoor was in die tijd een zeer roemrucht koor van ruim 50 
zangers. Tekenend hiervoor is de uitspraak van de jury na het behalen 
van een eerste prijs op een concours: “ik weet niet waar Zesgehuchten 
ligt, maar ik zou willen dat er meer van deze Zesgehuchtens waren in 
Brabant!” 
 
In 1974 ging het Zesgehuchtens Mannenkoor over in het Geldrops Man-
nenkoor. Met dit koor hebben we aantal mooie concerten verzorgd. 
Door corona en het overlijden van een aantal zangers liep het ledental 
van het koor terug naar 20 zangers.  

…...EN IK BEN 
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Vervolg blz  7 
 
We hebben als bestuur talloze gesprekken gevoerd om het tij te keren. 
Maar moesten uiteindelijk tot de conclusie komen dat het koor niet meer 
levensvatbaar was. Met pijn in het hart hebben begin dit jaar het koor 
opgeheven. 
 
Gelukkig kwamen we in contact met een nieuwe mogelijkheid om te 
zingen: “Lambardi”.  Drie van ons waren meteen enthousiast, ook nog 
drie tenoren (waar heb ik dat meer gehoord?). Ik had wat bedenkingen, 
mijn echtgenote was een paar maanden daarvoor overleden en ik was 
nog niet toe aan een nieuwe stap. Zij hebben me echter weten te overtui-
gen. Gelukkig maar! zeg ik nu. Als je van een klein mannenkoor over-
stapt naar een groot mannenkoor als Lambardi, zingt dat heel lekker. 
Als je dan ook nog zo ontvangen wordt dan voelt dat fijn. Jullie alle-
maal bedankt daarvoor.  
 
We rijden nu met vieren om beurten met een goed gevoel op maandag 
naar Helmond. Op de terugweg lossen we en passant even een aantal 
wereldproblemen op. Kortom we hebben het naar ons zin. Ik hoop nog 
menig jaar mijn steentje te mogen bijdragen aan Lambardi! 
Om de Helmondse taal sneller machtig te zijn, op mijn leeftijd duurt dat 
allemaal wat langer, ben ik inmiddels ook lid van Camillo. Meer seri-
eus: de echte reden was dat het repertoire me aantrok:  Ik ben op Zesge-
huchten ook bij het kerkkoor. Ik ben, na één keer luisteren, lid gewor-
den. Ook hier voel ik me nu al thuis. Er mogen overigens best nog wat 
zangers bij. Schroom niet en volg mij voorbeeld.                                                    
            Karel Brouwers bas2 
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EINDELIJK ….CAECILAFEEST  
Na enkele jaren NIET, nu dus WEL. Het Caeciliafeest kon deze keer 
doorgaan. Om zoveel mogelijk kans van slagen te hebben, hadden we 
het feest (in overleg) vervroegd naar 1 oktober. Hopelijk eenmalig en 
kunnen we volgend jaar weer in november feesten. 
 
Een tikkeltje onwennig begon de vernieuwde activiteitencommissie aan 
het karwei. Er moesten onderweg wat hobbels genomen worden. Geen 
Rikske, wat of wie dan wel? Geen Senzerzaal, waar dan wel? Uiteinde-
lijk vonden we goede vervangers in The Trip en in Soos40. Dit proces 
heeft wel een paar maanden geduurd overigens.  
Nadat de uitnodigingen uitgedeeld en verstuurd waren kwamen de aan-
meldingen in rap tempo binnen. Uiteindelijk hadden we 125 aanmeldin-
gen, een mooi aantal. Ook meldden zich een aantal “artiesten” die wel 
een optreden wilden verzorgen. 
 
Op zaterdag 1 oktober ging de zaal om kwart voor 5 open en kwam een-
ieder een gezellig aangeklede zaal binnenlopen op zoek naar de beste 
plaats. De avond ging van start met het bedanken van Toon van de Meu-
lengraaf voor zijn Encore-werkzaamheden. (Hij stopt hiermee). Daarna 
volgde het traditionele hoogtepunt van de avond, het huldigen van de 
jubilarissen. Cor van den Eeden en Chris Hendriks werden gehuldigd 
voor hun 40-jarig lidmaatschap, maar er is natuurlijk altijd baas boven 
baas. Willy Verhorevoort werd in het zonnetje gezet met zijn 60-jarig 
jubileum. Een oorkonde en speld voor de heren, bloemen voor de da-
mes. Het koor zong de jubilarissen toe. 
 
Vervolgens werd het een afwisselende avond met het uitstekende orkest 
The Trip, die alle denkbare muziek speelden, lekker eten en drinken ge-
serveerd door Geert en zijn ploeg, optredens van het koor, Camillo 
(hard/zacht), Loek met de worst voor de Clarissen, Kees met 2 prachtige 
nummers en natuurlijk Berrie die de lachers op zijn hand had. Geweldig. 
Het optreden van Wai paste wat minder op deze avond. Jammer. 
Het laatste half uur werd er nog flink gedanst (beginnen we volgend jaar 
gewoon mee) en kon Meint de avond tevreden afsluiten. 
Volgend jaar hopen we weer een mooie avond te kunnen organiseren. 
Begin maar vast je danstalent  te oefenen en uiteraard zoeken we weer 
Lambarditalent…Wij gaan er weer voor !! 
 
De activiteitencommissie, Frans, Toon, Wim, Peter 
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www.obakom.eu 
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 JUBILARISSEN 

Willy Verhorevoort 60jaar, Chris Hendriks 40jaar en Cor van den Eeden 40jaar  
 
Bij Willy is Lambardi met de paplepel in gegoten door zijn vader Wil-
lem en zijn broer Sjaak, beide oprichters van het eerste uur. Bij Willy 
klopte je zelden tevergeefs aan als er iets moest gebeuren. Als tribune-
bouwer stond hij zijn mannetje en trok daarbij op met Theo. Ook zijn 
optredens op de Ceciliafeesten met een vaste club zijn legendarisch te 
noemen en dat gedurende zo’n 15tal jaren. Naar dat optreden werd altijd 
reikhalzend uitgekeken. Naast Willy waren lid van deze entertainment-
groep Ted Hooglugt en Theo van Ettro. 
Willy is een fondament waarop onze zeventig jarige vereniging is op en 
uitgebouwd tot een solide bouwwerk. Zo is Willy is 3 jaar lid geweest 
van de feestcommissie. Het was toen gebruikelijk na 3 jaar plaats te ma-
ken voor een ander. Bij de tribunecommissie geldt het niet, daar is hij nu 
ongeveer 30 jaar actief mee. De laatste jaren op een lager pitje vanwege 
de ziekte van zijn vrouw Diny. De voorlaatste tribune bestond uit zware 
houten delen, die evengoed naar Eindhoven of Tilburg werden ver-
sleept. Theo en Willy zijn tegelijk tot Lambardist van het jaar(****) 
benoemd vanwege hun activiteiten voor de tribunecommissie.  Willy 
staat erom bekend dat hij na concerten en bij feesten en koorreizen het 
licht uitmaakt. Soms liet dat daags erna fysieke sporen bij hem achter.  
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Chris Hendriks 40 jaar een grote stille kracht binnen de vereniging. 
Die grote stille kracht gold niet als eerste tenor zanger. Chris heeft zich 
gedurende die 40 jaren zeer verdienstelijk gemaakt voor Lambardi. Hij 
was in 2000/2003 lid van de Beleidscommisie. Deze kwam met belang-
rijke aanbevelingen voor de toekomst van Lambardi: Koorschool, Seni-
orenbeleid, uitmondend in het ontstaan van Camillo. Gedurende 19 jaar 
was het penningmeester van Lambardi waarbij digitalisering van het 
betalingsverkeer verder plaatvond. Hij nam de organisatie ter hand, sa-
men met Piet en Cees, van de koorreizen van Lambardi. Ook na het pen-
ningmeesterschap, behield hij, samen met Wim,  het beheer van de 
kaartverkoop van concerten. Hebben we operamuziek op het program-
ma dan geniet hij extra als koorzanger met een grote voorliefde voor 
operamuziek. 
 
Cor van den Eeden 40 jaar trouw en loyaal lid, zowel bij Lambardi als 
bij Camillo. Zelden werd een repetitie overgeslagen. De laatste jaren 
waren voor Cor in de persoonlijk sfeer erg moeilijk vanwege de ziekte 
en het overlijden van zijn vrouw Joke. Voor de mantelzorger functie van 
Cor alle respect. Na het overlijden van Joke was het voor hem de wor-
steling moeizaam. Hij heeft zich op bijzondere wijze terug geknokt en is 
weer zo veel als mogelijk actief in beide koren. Gezien zijn leeftijd (16 - 
11 - 1935) zeer prijzenswaardig. In de corona tijd gold Lambardi voor 
hem als een baken. Na een periode van rustend lidmaatschap heeft hij de 
draad bij lambardi weer opgepakt als volwaardige eerste tenor. Bij Ca-
millo is Cor altijd gebleven.  
 
 
  Willy 60 JAAR   
Al sinds op zijn 17e  koorlid 
nog door zijn vader nog aan-
gespoord, een toenmalig be-
stuurslid van Lambardi van 
het eerste uur.  
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MET PABO-KOOR IN ‘T BRANDPUNT   
Het is zondagmiddag 16 oktober en het is prachtig nazomerweer. Op 
naar Brandevoort, we gaan daar een gastoptreden verzorgen bij het PA-
BO koor in het centrum van Brandevoort: wijkcentrum ‘t BrandPunt. 
Ik kan mijn auto gemakkelijk kwijt in een van de rustige straten in de 
buurt. Als ik binnenkom is het er al aardig druk en de koffie ruikt heer-
lijk. Dus eerst een bakje dan, daar was ik aan toe.  
 
We zijn voor de pauze aan de beurt en na de pauze is de beurt aan Pabo. 
Nou, daar gaan we dan, effe repeteren terwijl de zaal vol zit, we krijgen 
zelfs applaus. Het is moeilijk zingen daar, dankzij een geluidsmonitor 
vlakbij ons is het te doen. Heel even pauze en we gaan het podium op 
om ons beste beentje voor te zetten. We brengen mijns inziens de wat 
mooiere liedjes van ons repertoire met volle overtuiging en krijgen veel 
applaus. 
 
In de pauze komt een Duitse mevrouw naar me toe en zegt dat onze 
Duitse uitspraak erg goed is en goed verstaanbaar. Als onze Engelse 
uitspraak ook zo wordt, nou dan is dat helemaal fantastisch. Mensen zijn 
enthousiast en geven complimenten, dat voelt goed. Na de pauze is Pabo 
aan de beurt met hun repertoire. Ik kan alleen maar zeggen dat de ener-
gie er vanaf spat. Mooie choreografie, leuke kleding, frisse liedjes en 
goed zingend zijn woorden die je kunt gebruiken bij zo’n optreden. Wat 
alles compleet maakt, is de leuke begeleiding die er bij is. Wat een con-
trast met ons statisch Lambardi. Tja, zo heeft ieder zijn kwaliteit en 
sfeer, voor beiden is wat te zeggen. Na het concert blijft het nog lang 
gezellig en wordt er nog een lekker drankje genuttigd. Dankjewel Pabo 
voor de uitnodiging, het was een waar genoegen om bij jullie te komen 
zingen.            Louis van de Werff, bas. 
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Op het onlangs gehouden jaarfeest werd Toon van de Meulengraaf ge-
fêteerd. Het waarom willen we in de kronieken van dit blad opnemen.  
 
Toon ruim 30 jaar koorlid, werkte al snel mee aan het maken van “het 
grijze boekje” met teksten van onze toogliederen. Later verscheen door 
zijn toedoen ‘het blauwe boekje’ waar de muzieknoten bij stonden. Zijn  
bemoeienis met bladmuziek ten behoeven van de repetities ontstond 
toen.  
  
Tot ergens in het begin van deze eeuw was de bladmuziek alleen be-
schikbaar op papier. De bibliothecaris zorgde voor de nodige originelen, 
of voor kopieën. Aantekeningen mochten dan ook alleen met potlood 
door de mannen op die partituren worden gemaakt. Zo’n 15 jaar geleden  
heeft hij samen met Martin van Rooy alle het bladmuziek gescand.  
Sinds die tijd beschikken we over een volledig digitaal archief van wel 
zo'n 800 muziekwerken. Het digitaliseren van de muziek vond plaats 
met het programma ENCORE. Aanvankelijk werkte dat onder Windows 
XP. In de loop van enkele jaren heeft de vereniging een officiële licentie 
aangeschaft. Toon zorgde er toen voor aanpassingen van de Encore be-
standen waarbij elke stempartij met een aparte notenbalk is te horen en 
af te lezen. Daarmee konden zangers dit achter de PC thuis ermee te 
oefenen. Ruim een kwart van onze bieb is dan ook nu in Encore gezet. 
  

De destijds aangeschafte versie gebruikten 
we nu tot voor kort. De leverancier heeft 
nauwelijks updates of ondersteuning gebo-
den en is er inmiddels mee gestopt, omdat 
het programma helaas steeds meer gebre-
ken vertoonde. In overleg met de biblio-
thecaris is daarom besloten dat ook Lam-
bardi de stekker eruit trekt en overgaat 
naar een andere vorm van digitalisering. 
Dat was voor Toon een moment om zijn 
activeiten, na zoveel jaren rond het digita-
liseren van bladmuziek te stoppen.  

Niet nog eens –encore- nam hij letterlijk. Onze bibliothecaris zal zijn 
inzet gaan missen. Tijdens het jaarfeest werd hij daarvoor toch even in 
schijnwerper gezet. Toon werd in 2010 benoemd voor al het werk en 
zijn inzet tot Lambardist van het jaar.  

DIGITALISERING DOOR TOON STOPT! 
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EEN EEUWFEEST  
In de afgelopen100 jaar, zingt het kerkkoor van de St. Jozefparochie in 
Helmond vrijwel onafgebroken tijdens de zondagse hoogmis, de Grego-
riaanse gezangen. Het was de mis die op zondag altijd druk werd be-
zocht, omdat er ook soms kon worden mee gezongen. Wie van de leer-
lingen, die op de St.Jozefschool onderwijs kregen, heeft niet bij de 
St.Jozefzangertjes mee gezongen. Een mooie herinnering uit mijn eigen-
tijd op de St.Jozefschool in de jaren 50.  Als je dan bij Theo Driessen, 
oprichter van het St.Jozefkoor, in de klas zat of bij Hein Houet de orga-
nist van de kerk, dan zat je als er een huwelijksmis was of een begrafe-
nis, altijd in het zangkoor, want beide heren moesten er dan ook zijn.  

Het eeuwfeest werd gevierd op zaterdag 15 oktober met een grote op-
komst in de kerk. Een honderdtal zangers, van 9 gelijkgestemde Grego-
riaanse kerkkoren uit Nederland. Behalve het jubilerende St.Jozefkoor 
zelf en het gelegenheidskoor Camillo uit Helmond, waren er Broeder-
schap van de Sagers uit Mook, Sint Andries uit Nuenen, kerkkoor St. 
Willibrordus uit Deurne, mannenkoor Honorem Dei uit Schiedam, In-
terparochieel Mannenkoor uit Arnhem, Les Charteurs uit Uden en 
Petrus Banden Schola uit Venray. Zij zongen te samen zowat het dak 
van de St.Jozefkerk. Ook het St. Catharinagilde was aanwezig bij deze 
bijzondere viering.  

A Capella. Voor en na de H. Mis was er orgelspel van Ine Noijen. Tij-
dens de viering werd alles a capella gezongen en niet aangestuurd door 
orgelsignalen. Juist daardoor kon men de verbinding met elkaar beter 
horen en voelen, zodat ze in één taal hun gebed konden laten opklinken. 
Het gezamenlijk zingen van de 9 koren, klonk geweldig. De akoestiek in 
de St.Jozefkerk is geweldig en het klonk, als waande je je in een grote 
kathedraal, zo mooi.  

Het Jubileumboek Na de dienst was er een feestelijke bijeenkomst in 
de Fonkel en werd het  speciale jubileumboek uitgereikt, dat voor deze 
gelegenheid was geschreven. Burgemeester Elly Blanksma was de eer-
ste, die het boek in ontvangst mocht nemen. Het lijvige gebonden boek 
van 250 bladzijden met harde kaft en veel illustratiemateriaal heeft als 
titel gekregen: ‘Om het vuur brandend te houden’        

         bron; ditishelmond.nl  Henk van Dijk  
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V    : 
G  C  

 

      Al ruim 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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 EEN LAATSTE GROET VOOR LEON FRANSEN  

Een laatste eer kon Lambardi bewijzen aan Leon Fransen op vrijdag 3 
november. Een busrit richting Opeinde nabij Drachten (Fr) met een tus-
senstop in Emmeloord werd georganiseerd. In de foyer van theater ’t 
Voorhuys werd ingezongen en de te zingen werken doorgenomen onder 
leiding van Ton Slegers. Ton Slegers kwam ervoor uit Abcoude/A’dam.   
 
Voorafgaande aan de ceremonie vorm-
de mannenkoor lambardi een erehaag 
voor Leon, oud-voorzitter en erelid. 
Tijdens een indrukwekkende dienst 
waren we in de gelegenheid om een 5-
tal werken te zingen welke werden 
ingeleid en gelinkt aan Leons lifestyle.  
 
Gezongen werd;  
Im Abendrot - Signore delle cime - 
Tebe pojem - Otsje Nasj - Schiwiti 
Adoschem.   
 
 
           
                    awe 
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Afwezigheid  melden bij  
1e Tenoren  René Stockx:               06-  21.54.48.23  
2e Tenoren  Thieu van Aken   06 - 43.00.04.99 
Baritons  Lambert v.d. Reek  06 - 38.63.55.90 
Bassen   Jef Noijen     06 - 47.34.53.02   

  Voor boekingen gelegenheidskoor Camillo 
      fritsvanbussel@chello.nl 0492 - 547426 
 

Secretariaat   Peter van Bokhoven 06 - 27.00.15.98 
      secretaris@mannenkoorlambardi.nl 
 

Penningmeester  Jacq Haagmans  06 - 45.65.26.23 
      Rabo bankrekening NL44 RABO 0174939442 
 

Dirigent    Jules Luesink 
Dirigent/Camillo  Ine Noijen 
Pianist:     Leon Dijkstra 
 

www.mannenkoorlambardi.nl 

 CONTACTGEGEVENS  

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

Uitvaart Spierings  0492 525 000 dag en nacht bereikbaar 
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 IN MEMORIAM LEON FRANSEN  
"Blij voor hetgeen ik voor anderen heb mogen betekenen". 
De grote afvaardiging van Lambardi uit Helmond laat zien dat Leon de 
spijker op z'n kop sloeg, want ook voor het Mannenkoor Lambardi heeft 
Leon veel betekend. 

 

Leon was van 1986 tot 1997 voorzitter van ons koor en 
daarna tot 2010 voorzitter van onze Stichting. De vele ver-
diensten die Leon voor ons koor heeft gehad leidde tot zijn 
benoeming tot Erelid van Lambardi. 
 

Hij vond echter dat hij dat niet alleen had verdiend, want 
bij thuiskomst zei hij tegen Irma:  "Ir WE zijn erevoorzitter 
geworden". Dat gaf aan hoe hij ook zijn Irma had betrok-
ken bij het wel en wee van het koor. 

 

Leon schrok behoorlijk toen hij werd gevraagd om voorzitter van Lam-
bardi te worden, want hij dacht dat je daarvoor ook moest kunnen zin-
gen. Gelukkig hoefde dat niet. Leon had voldoende andere capaciteiten. 
 

Wat, behalve zijn vele talenten ook was opgevallen, was dat Leon nogal 
klein van stuk was. En dat bleef dan ook niet onvermeld toen hij in het 
Speelhuis werd voorgesteld aan het grote publiek. 
Hoe hij daarop reageerde vermelden de annalen niet, maar dat Leon 
over een gezonde dosis zelfspot beschikte bleek tijdens het daaropvol-
gende Caeciliafeest. Getooid in een slipjas kwam Leon de zaal binnen-
gelopen met achter zich aanslepend een houten kistje. Hij had dat kistje 
nodig, zei hij, om bij de microfoon te kunnen om zijn speech te houden. 
Iedereen wist vanaf dat moment wie Leon was en het kistje heeft hij 
nooit meer nodig gehad. Hoe klein ook van stuk, zijn daden bleken 
groot. 
 

Leon had een duidelijke visie op het koor en zijn rol als voorzitter. Hij 
vond dat hij ervoor moest zorgen dat gezelligheid gecombineerd moest 
worden met een gezonde dosis prestatiedrang. Plezier hebben en ook 
beseffen dat er hard gewerkt moet worden. De lat elke keer een stukje 
hoger leggen. De eerste uitdaging die Leon op z'n bordje kreeg was dat 
hij op zoek moest naar een nieuwe dirigent. Die vond hij in de persoon 
van Ton Slegers die uiteindelijk 25 jaar de dirigent van Lambardi zou 
zijn. En wat is het bijzonder dat Ton juist vandaag ons koor dirigeert. 
 

Prachtige reizen heeft Leon in zijn voorzitters-tijd meegemaakt met 
voor hem als hoogtepunt de reis in 1995 naar Bath in Engeland, met een 
optreden in de Parade Gardens, als onderdeel van het Bath International 
Music Festival. 
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Zijn grote trots, in die tijd, was om met Lambardi als eerste amateurgezel-
schap, met een groot orkest, op te treden in het net geopende Muziekcen-
trum Frits Philips in Eindhoven. Ook de maatschappelijke betrokkenheid 
van Leon viel op. In 1991 werd er door Lambardi een benefietconcert 
gegeven om kansarme gezinnen uit Polen een onbezorgde vakantie aan te 
bieden. En in 1993 zong Lambardi in Amsterdam, om tijdens een Kerstdi-
ner van het Leger des Heils, daklozen in Amsterdam een hart onder de 
riem te steken. 
 

Ook na zijn vertrek als voorzitter bleef de betrokkenheid van Leon bij 
Lambardi groot, nam hij nog deel aan diverse koorreizen en toonde altijd 
zijn belangstelling bij onze concerten en ledenvergaderingen. 
 

Vanzelfsprekend belde ik Leon, eind augustus, om hem en Ellen uit te 
nodigen voor ons Jubileumconcert ter gelegenheid van het 70-jarig Jubi-
leum. Hij stelde dat zeer op prijs en was er ook graag bij geweest, maar 
hij trok het niet meer, zei hij. En nu staan we hier. 
“Er is een band die de dood niet kan verbreken, vriendschap en herinne-
ring leven altijd voort" Zo'n "band" was er tussen Leon en Lambardi. 
 

Uit zijn grote betrokkenheid bij het koor zijn vele jarenlange vriendschap-
pen voortgekomen. Vriendschappen die ook na zijn verhuizing naar Ame-
land zeer gastvrij werden onderhouden. Iedereen was altijd van harte wel-
kom en trots werd je dan door Leon rondgeleid op Ameland. 
 

Ook diverse herinneringen leven voort. Zo memoreerde Henk Arts, bij 
zijn vertrek na bezoek in Ameland begin september, dat Leon hem wees 
op het "tuinbankje van Lambardi" bij de voordeur, het tuinbankje ooit 
door Lambardi aan Leon en Irma geschonken tijdens hun 25 jarig huwe-
lijksfeest. Als blijk van waardering voor zijn benoeming tot erevoorzitter 
heeft Leon het koor de partituur van het nummer "The Awakening" ge-
schonken. Een lied dat het koor met groot genoegen vele malen op con-
certen heeft uitgevoerd. Vanaf nu altijd even met "een korte blik" naar 
boven. 
 

Die "blik naar boven" zit ook in het lied dat Lambardi gaat zingen: 
"Signore delle cime". De componist schreef dit lied als eerbetoon aan zijn 
beste vriend en de letterlijk vertaalde titel "Heer van de bergen" is een 
oproep aan God om te waken over het eeuwige welzijn van zijn vriend in 
het paradijs. 
 

Helaas moeten we vandaag afscheid nemen van een geweldige oud-
voorzitter en een fijne collega. Een gezelligheidsmens die zich opperbest 
voelde bij Lambardi. Namens het hele Mannenkoor van Lambardi wens 
ik jullie heel veel sterkte bij het dragen van dit zware verlies. 
       Meint Veninga, voorzitter MK Lambardi 
 Integrale tekst uitgesproken op 3 november Opeinde nabij Drachten (Fr)  
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Een gedenkwaardig moment de verjaardag van Sint Nicolaas. De repeti-
tie nam op die bewuste maandagavond een andere wending door zijn 
onverwacht bezoek. De bestuursleden werden door de goed-heilig-man  
naar voren geroepen om op een ludiek wijze vol symboliek en humor de 
verdiensten van de heren te kunnen loven. Zo werden de bestuursleden 
getooid met een pruik om zoals gezegd de kalende en grijze hoofden te 
verminderen in het koor.  
 
Het koor zong uiteraard De Toast -hadden we niet voor niets opnieuw 
ingestudeerd- en enkele traditionele Sinterklaas liedjes klonken. Eentje 
zowaar met aangepaste tekst. Ook kwam aan de orde het optimaliseren 
van de fysieke staat der koorleden en het loskomen van bladmuziek bij 
de optredens. Dat zingt immers zo lekker weg.  
 
Het Lambardi-gelegenheidslied wijze : Zie ginds komt de stoomboot. 
 
 Ons bestuur is zeer kundig ze werken keihard. 
Verjonging moet lukken met dit op jullie hoofd. 
Oh Lieve Sint-Nicolaas, ze staan er goed op.  
Dat levert toch zeker nieuwe leden op. 
 Kijk  hier is Lambardi het Hellemonds koor. 
Zij zingen een liedje een genot voor het oor. 
Vindt u het zo goed? Of  vindt u dat het toch wel wat beter moet? 
 Daar hebben we Jules voor, hij doet het zo goed. 
Maar het kost ons te veel moeite steeds zitten en staan.  
Oh Lieve St Nicolaas dat gymmen hoeft toch niet. 
We zingen sowieso wel het hoogste lied. 

5 DECEMBER 



ZANGSTIJLEN 
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Voor het goed uitvoeren van de diverse zangstijlen is een goede techniek 
nodig. Een goede techniek beperkte zich tot voor kort tot aanleren van 
een klassiek klankideaal. Dit principe is achterhaald door nieuw weten-
schappelijk onderzoek. Het is mogelijk om in alle stijlen te zingen.  
Een stem verandert door zangtraining niet in fysiologische zin, er is geen 
enkele lichamelijke oorzaak aan te wijzen waardoor ‘n zanger niet zowel 
klassiek als hardrock zou kunnen zingen. Daarnaast bestaat er de 
'holistische' zangstijl. Deze is gebaseerd op het gegeven dat klanken en 
tonen fenomenen zijn waaruit ons lichaam en onze stem zijn gevormd. 
Het gehoor bewustzijn hoeft deze fenomenen maar op te pikken en de 
mond, stem en adem ageren als eenheid op deze gehoorsimpulsen. 

 
 Of het nu gaat om Arabische klanken, klanken uit het ho-
ge noorden zoals de Samen(lapland) met de keelgeluiden 
of het sonore geluid uit Tibet. Al deze stemgeluiden verei-
sen een goede beheersing van ademsteun en het bij de be-
treffende stijl passende klankideaal. Een heel apart genre is 
het jodelen, een kunst die voornamelijk in Zwitserland 
beoefend wordt. Bij jodelen vindt er een 
snelle omslag plaats tussen twee modi 
waarin de stem zich kan bevinden. Deze 
klik, die stembreuk wordt genoemd, is 

bij jodelen expres hoorbaar gemaakt. In de klassieke 
muziek schrijft het klankideaal voor dat een dergelijke 
transitie zo min mogelijk hoorbaar is. Dat noemt men 
ook wel het "egaliseren van de zangstem". Jodelen is 
een artistieke keuze, is niet ongezonder dan een ge-
ëgaliseerde stem. 
 
 De meeste professionele of semiprofessionele vocalisten specialiseren 
zich in een beperkt aantal muziekstijlen. Iemand met een voor opera ge-
trainde stem zal over het algemeen moeite hebben met het zingen van de 
typische country stijl en omgekeerd. De verschillen in technieken tussen 
jazz- en popzang zijn iets minder groot. Een bepaalde stem is echter niet 
per definitie geschikt voor een bepaalde stijl: je wordt niet geboren als 
klassiek zanger of popzanger. Door de wijze waarop je je stem leert ge-
bruiken, ontwikkel je je vaardigheden. De weg blijft altijd vrij om een 
andere richting in te slaan, inclusief de klassieke met verlaagd strotten-
hoofd, opgetild zacht verhemelte waardoor de  warme volle klank hoor-
baar wordt.                                                  Wikipedia/awe 
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Opnieuw een indrukwekkend werk van een 
hedendaagse componist in ons repertoire. 
We kenden al Awakening van deze musicus. 
Hij staat in de Verenigde Staten vooral be-
kend om zijn composities voor koor. Het 
zijn composities van monumentale allures 
en ze stralen veel patriottisme uit. 

 
Zijn naam is Joseph Martin in 1959 geboren, in 
de VS. Hij haalde zijn bachelor van de oplei-
ding muziek en niet lang hierna de master. Kort 
daarop ontstond Awakening. Naast het compo-
neren treed Martin op en speelt met verschillen-
de orkesten mee. Naast componeren heeft hij 
samen met anderen een lesmethode voor piano 
ontwikkeld voor christelijke pianisten, met de 

titel Keys for the Kingdom. 
 
Enkele andere titels van zijn hand zijn: American Tapestry, Songs of the 
Journey, A Christmas Tapestry, Celtic Tapestry en zoals genoemd Awa-
kening. 
 
Een toelichting is te vinden op onze webpagina bij het werk zodat bij het 
instuderen thuis, men in de juiste sfeer beland; . 
 
De Latijnse spreuk E Pluribus Unum (“Uit velen een”) was lange tijd 
het onofficiële motto van de Verenigde Staten. De spreuk komt oor-
spronkelijk uit het gedicht Moretum van de Romeinse dichter Vergilius, 
en werd voor het eerst gebruikt door de 13 Amerikaanse staten die zich 
in 1776 hadden verenigd. Op het grootzegel op officiële documenten en 
alle Amerikaanse paspoorten wordt deze spreuk nog steeds gebruikt. 
Hoewel gebaseerd op dit Amerikaans patriottisme heeft de componist 
het motto vertaald naar de kracht van de eenheid en daarmee vooral het 
samen zingen door een (mannen)koor. De muziekleverancier schrijft 
hier verder nog over: Een contrasterend lyrisch middengedeelte geeft 
het koor de mogelijkheid om expressiever te zingen. Samen met woord-
schilderingen en een ritmische pianobegeleiding, zal dit nummer een 
hoogtepunt zijn in vele concerten.           awe 

E-PLURIBUS UNUM  
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SHENANDOAH  
Shenadoah was een opperhoofd van de Oneida indianenstam. In de 
Amerikaanse folksongs met deze naam bezingt een kolonist zijn gene-
genheid voor de dochter van het stamhoofd.  

Tot in de 19 eeuw trokken avonturiers zoals pelsjagers in het Verre Wil-
de Westen langs de Missouri-rivier. De meeste van deze gelukzoekers 
begaven zich tussen de oorspronkelijke bewoners of gingen erin op. Met 
de kano, een onmisbaar onderdeel van deze pelsjagers en de oorspron-
kelijke bewoners, bevoer men 
het stroomgebied van de machti-
ge rivier. Ze hoorden er de ge-
luiden van het traag stromend 
rivierwater en allerlei omge-
vingsgeluiden. Vermeng je deze 
geluiden met weemoed een ver-
langen naar geluk, dan kom je al 
gauw tot de melancholische me-
lodie welke te horen is in het 
werk –Shenandoah dat onlangs 
in de studiemap belanden. Het 
zal voor velen een herkenbare melodie zijn. Harrie Belefonte en Bruce 
Springsteen, Bob Dylan en Pete Seegers zongen het, ook Ilse de Lange 
en Loretta Lynn hadden het in hun repertoire. 

Shenandeoh, het woord komt vaak voor als naam. Er is een vallei met 
die naam, een film, schepen en diverse steden worden ermee aangeduid. 
Dit woord is inmidels een onderdeel van het USA cultureel erfgoed. 

                   awe 

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.  
 

Dit clubblad is ook te lezen in kleur op onze 
website, www.mannenkoorlambardi.nl, 
tabblad Media. 
 
Kopij voor de volgende editie: 5 maart 2023 
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ACTIVITEITENCOMMISSIE LAAT VAN ZICH HOREN 

De commissie is uitgebreid met een 5de lid. Nico Koppenaal (2de tenor) 
komt onze club versterken. Daar zijn we blij mee, veel handen maken 
licht(er) werk en nieuwe ideeën zijn welkom.  
 

Onze eerste activiteit is al gepland. Zaterdag-
middag 18 maart organiseren we i.s.m. Littie-
oflittienie een gezellige jeu de boulesmiddag. 
Voorheen werd dit altijd gepland aan het ein-
de van het jaar, te druk vonden wij, daarom 
nu eens in maart. De uitnodigingen komen in 
februari…  
 

Ook zijn we al een beetje aan het denken over de fietstocht (begin zo-
mervakantie) en zelfs wordt er al een beetje voorwerk gedaan voor het 
Caeciliafeest. Daarover later meer, eerst “boulen”. 
 
We hebben er zin in, we maken er een actief 2023 van. 
                       De A.C. 

De redactie van De Stem heeft er zin in om ook het komend jaar dit 
clubblad vol met verslagen, informatie en wetenswaardigheden over 
onze gezamenlijke hobby te laten verschijnen. Dat hoopt ze dan weer te 
doen met diverse bijdrage van de leden. We wensen eenieder een muzi-
kaal- en voorspoedig 2023.       De redactie  

 
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.  
 

Dit clubblad is ook te lezen in kleur op onze website 
www.mannenkoorlambardi.nl, tabblad Media. 
 
Kopij voor de volgende editie: 5 maart 2023 



ONZE FANS BEDANKT 
Dank aan allen die op ons hebben ge-
stemd  bij de Rabo Clubsupport 2022. 
 
Het resultaat is anders dan we zagen in 
het eerste jaar 2019 toen bestond de 
opbrengst nog uit 4 cijfers voor de 
komma.  
2019  €  1032,57 
2020  €    665,86 
2021  €    339,85 
2022  €    327,75 
 
De mindere opbrengst wordt vooral 
veroorzaakt doordat steeds meer ver-
enigingen aan de actie meedoen en uit 
dezelfde ruif eten. In 2023 hopen we 
weer op jullie stem.   
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CAMILLO PLUS  
Lambardi zong jarenlang de Oudjaars Mis in de St. Jozefkerk om 17:00 
uur. Die traditie is verlaten. Er werd besloten om Camillo de Mis voort-
aan te laten opluisteren. Door corona is het er niet van gekomen.  
In het activiteitenoverzicht staat vermeld; Oudjaars Mis; Camillo + . 
Met die "+" werd bedoeld dat Lambardisten op stemmige wijze het jaar 
toch kunnen afsluiten door aan te schuiven bij het Gelegenheidskoor.   
 
Camillo kiest voor het bekende repertoire. Naast enkele samenzanglie-
deren is geprogrammeerd voor deze Silvesteravond 31 december;  
Im Abendrot  O, Du Fröhliche , Gospodi pomi lui, Alliluia, Tebe 
Pojem , Signore delle cime,  Anthem , Echo Carol en Vrede.  
 
Het laatste nummer Vrede, betreft en oud Vlaams Kerstlied met ’n een-
voudig refrein dat door allen kan worden meegezongen. Om  af te stem-
men worden lambardisten die zich meldden op de koffie te komen op de 
donderdagmorgen in de Tarsuszaal van de Pauluskerk, Paulus Potterlaan   
 
Mogelijk vinden een aantal lambardisten het interessant genoeg om va-
ker op donderdag aan te schuiven bij deze overdag-zangers. 

Ook adverteren in ons clubblad? 
vraag naar de voorwaarden 
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             Een warme Kerst 
              
               Elk jaar opnieuw is er die drang 
             een fijne kerst te vieren , thuis en samen 
             met op de achtergrond kerstmuziek en gezang 
             en in elk huis veel lichtjes achter de ramen 
 
Een huis vol licht, kaarsen en een goed glas wijn 
een moment van rust om even na te denken 
omdat ondanks alles, wij niet in den vreemde zijn 
waar mensen en volkeren elkaar krenken 
 
Een voorrecht om je, vrij als een vogel, geborgen te voelen 
met alles volop om van te genieten, want het is zuur 
om ontheemd, op een vreemd matras te liggen woelen 
met boven je het geluid van kanongebulder en geweervuur 
 
Probeer elkaar een warm gevoel te geven 
zodat niemand zich alleen voelt deze dagen 
wij zijn zo gewend aan ons luxe leven 
en kunnen best een beetje last van een ander dragen 
 
Het gaat er niet om steeds te moeten winnen 
en het is juist dat waar ik op doel 
samen maak je elkanders hart warm van binnen 
en dat geeft je een heel fijn kerstgevoel 
        

             Fijne dagen             Theo Christiaens BII   
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Dit jaar een nieuwe zaal Soos 40 aan de Azalealaan voor het Jaarfeest/
Ceciliafeest op 1 oktober j.l. Voor ons rustend lid Berry Wijnen -Lid van 
Heemkunde Helmont-  rede om onderstaande tekst aan te leveren.  
  

Het gebouw dateert uit de periode 
van de stads uitbreiding van de 
veertig en vijftiger jaren. Het was 
als kerk gebouwd. De bouw ging 
met nogal wat strubbelingen ge-
paard en heeft in feite zijn be-
staan te danken aan een ministeri-
eel besluit van 11 februari 1949. 
Met onmiddellijke ingang wordt 
voor de loop van het jaar een 
bouwstop afgekondigd voor ker-

ken. Dit is voor de Bouwpastoor van de nieuwe Helmondse Bernadette 
parochie een grote tegenvaller. Nog geen week tevoren, op 5 februari 
1949, had architect Jan Magis de tekeningen voor de nieuwe kerk afge-
werkt. Door het ministeriële besluit moest de bouw uitgesteld worden. 
 
Bouwpastoor van Lieshout gaat 
onmiddellijk naar de bisschop om 
te trachten in ieder geval een nood-
kerk in zijn nieuwe parochie te mo-
gen bouwen. Dit wordt toegestaan 
en de zelfde architect kruipt weer 
achter de tekentafel, nu om een pa-
rochiehuis te ontwerpen dat tijde-
lijk dienst kan doen als noodkerk. 
Dat gebouw komt er in een razend 
snel tempo. Op 19 februari heeft 
Magis zijn noodplan klaar, het bisdom keurt het plan op 8 maart goed. 
Op 23 maart gaat de eerste schop de grond in. Op 5 april zijn de funda-
menten klaar op 2 mei wordt het eerste spant geplaatst een week later 
wordt begonnen met het muurwerk op 5 juni is de kerk waterdicht. Op 
26 juni 1949 volgt de ingebruikname van de noodkerk. 
 
 

VAN NOODKERK TOT SOOS 40  



De noodkerk is bijna helemaal van ‘HELMONDSE MAKELIJ’ zoals 
de Helmondse Courant trots vermeld. De muren zijn van trilbetonplaat, 
de zogenaamde Hosyra bouwelementen. Deze uitvinding van steenhou-
werij Raaymakers aan de Molenstraat, wordt bij de bouw aan de Aza-
lealaan voor de eerste keer op grote schaal toegepast. De spanten zijn 
gemaakt door Daalbouw, van materiaal dat vrij is gekomen bij de af-
braak van een loopkat, -één loopkat is over een rail rijdend wagentje 
met een hijswerktuig -, werd geschonken door Nedschroef. Houthandel 
Swinkels levert het hout, Verhoeven doet het schilderwerk, Van de Wil-
denberg het glas, Van de Kimmenade de dakbedekking, Van Laarhoven 
het zinkwerk, en Sprengers de verwarming. De stoffering wordt ver-
zorgd door de firma’s Raymakers en Roelofs. Het houten altaar en de 
communiebank zijn gemaakt door de leerlingen van de Ambachts-
school. De Helmondse boeren hebben zich ook niet onbetuigd gelaten, 
zij deden het grondwerk. 
 
Van buiten de stad komt het schrijnwerk van Van Winkel uit Mierlo, 
het luidklokje van Petit en Fritsen uit Aarle-Rixtel en de stoelen komen 
uit Wijchen en zijn gemaakt door de firma Van Oosterhout. 
En na bijna twee jaar later Op 1 april 1951, wordt een zijvleugel in ge-
bruik genomen.  
 
Precies zes en een halfjaar heeft het gebouw gefunctioneerd als nood-
kerk. Met Kerstmis 1955 wordt de nieuwe Bernadette kerk in gebruik 
genomen. Daarna wordt de noodkerk ingericht als ontspanningsruimte 

voor de parochianen. 
 
Op 9 oktober 1956 wordt het parochiehuis, als onderkomen van de ont-
spanningsvereniging T.O.V.  “ Tot Onderling Vermaak “, officieel geo-
pend. Bij die gelegenheid wordt de revue “ Och wa is dè Skon “ opge-
voerd. De huidige uitbater heeft het onlangs omgedoopt tot Soos40 
 
Bronnen: 
Heemkundekring Helmont   
Traverse 1975 
Historisch Informatiecentrum 
Helmond 
Drs. Lia van Zalinge 
Dhr Berry Wijnen 
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CLUB VAN 50   SPONSORS 
 Dhr. P. Adriaans 

Dhr. L. Fransen 
Dhr. B. Grijpstra 
Dhr. A. Kees 
Dhr. P. van der Velden 
 
A. Jansen BV 
Polymer Consultancy BV 
Tapperij-Restaurant Schevelingen 
Rivez Assurantiën en Risicobeheer BV 
Hotel West-Ende 
J.H. De Wit BV 

Mevr. G. Adriaansen 
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 
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 
Dhr. A. Slegers 
Mevr. J. Smits 
Dhr. R. v. Thiel 
Dhr. & Mevr. T. Verhallen 
Dhr. & Mevr. W. Verhorevoort 
Mevr. J. Zuidervaart 
Chin. Rest. Kota Radja 
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DE AGENDA  

 
Zaterdag  24-12-2022  Kerstavond H. Mis 
17:00 u      met Camillo in de Pauluskerk 
 
Zondag  25-12-2022   Eerste Kerstdag H. Mis 
10:00 u      met Camillo in Kapel Elkerliek 
 
Zaterdag  31-12-2022  Oudjaarsmis 
17:00 u      met Camillo in de St. Jozefkerk 
 
Zondag  08-01-2023   Nieuwjaarsreceptie 
13:00 u      Hotel West-Ende 

 



Redactie:    Han Besters, Anton Weterings 
Bijdragen:   vele Lambardisten 
Vormgeving:  Anton Weterings / Han Besters 
Foto’s:    Jan Dijstelbloem 
Verspreiding:  Jack Bijsterveld 
Mailadres:   han.besters@gmail.com 
     a.wetering@upcmail.nl 
Drukwerk:   Vane Druk v.o.f.  
 
  www.mannenkoorlambardi.nl 

Fijne feestdagen  
en een muzikaal  
          2023 


