
Graafs Smartlappenfestival zondag 7 juli a.s. 
 
Tiona verzamelt om ±  11.00 uur bij de Potter (onderling regelen met wie je meerijdt). 
Zorg dat je uiterlijk 12.00 uur aanwezig bent in de grote feesttent  in de Tiona-kleuren, 
zwart-brandweerrood en het liefst flink uitgedost met attributen en mooi versierd en aangekleed. 
 
Programma: 
11.00-  11.50 uur             Ontvangst van de deelnemers met koffie 
12.00 uur             Voorstellen van de koren, opening door de Burgemeester,  

 huishoudelijke mededelingen door de voorzitter en 
 uitreiken lunchpakketten en programmaboekjes 

12.30  uur                          1e Groep koren, o.a. Tiona  vertrekt naar 1e locatie  
13.00 uur                           2e Groep koren vertrekt naar 1e locatie   
13.00 – 17.00 uur             Zingen op diverse locaties  (4 keer totaal):  
Per optreden 20 minuten zingen en tien minuten tijd om te wisselen. Na het optreden naar nieuwe 
locatie, begeleiding kent locatie 
Tijd tussen de optredens veertig minuten, dit om andere koren te zien.  Op elke locatie is elektriciteit 
om instrumenten te versterken aanwezig.  
Er is alleen een geluidsinstallatie in de feesttent en op de markt. Verder is een geluidsinstallatie niet 
nodig.  
Eindmanifestatie: 
17.00– 19.30 uur           Bij terugkomst in de tent ontvangen de deelnemers van de begeleiding 
           enkele consumptiebonnen                      
Optreden van : Jordan Peeters, Peer en Geer en Fox en de Strotjes , samenzang van alle koren en 
bezoekers ( teksten staan in programmaboekje ) en er kan onder het genot van drankje bijgepraat 
worden 
- 19.30 uur  einde van het festival. 
DE ROUTE OM BIJ DE PARKEERPLAATS EN FEESTTENT TE KOMEN WORDT AANGEGEVEN MET P 
BORDEN: 
Vanaf Den Bosch/Oss; 
Afslag Oss - Oost , hier de afslag Grave volgen. Bij Grave Rijksweg N 324 blijven volgen tot rechtsaf  
“INDUSTRIETERREIN WISSEVELD”. U ziet de parkeerplaats. De grote Feesttent staat bij de 
Jachthaven, die zie je snel genoeg. 
 
De optredens van Tiona vinden plaats op de volgende plekken: 
13.00 uur  6.  Klinkerstraat, verzorgd door  Poort van Cleve 
14.00 uur  9.  Markt, verzorgd door de Grenadier 
15.00 uur  16. Kazerneplein, verzorgd door café de Coehoorn 
16.00 uur  10. Markt, verzorgd door café de Gouden Leeuw 
Voor meer informatie kijk op de site van het Graafs Smartlappenfestival: 
www.smartlappenfestivalgrave.nl  
 
Laten we ons goed presenteren;  luisteren en kijken naar Ellen, geen geklets (of drinken halen) 
tijdens of tussen de liedjes door en zorg dat de aanblik voor het publiek wat naar ons kijkt goed is 
(goede houding, lachende gezichten of triest natuurlijk, gelijk meedeinen met de muziek en 
enthousiasme), want dat kunnen we! 
Laten we er een mooie dag van maken, een feestelijke afsluiting voor de vakantie; een dag om op 
terug te kijken…….. 
Tot dan, 
Cinny van Hoogstraten 
 



 

Smartiesfestival  Tiona  1 september 2013! 
 

Even voorstellen ; Peggy  Mays en Leen Zijlmans. Dat zijn de artiesten die we voor het 

middagprogramma van het  Smartiesfestival  hebben geboekt. Ze hebben allebei deelgenomen aan 
de talentenjacht van SBS 6 ; de zoektocht naar de nieuwe Nederlandse volkszanger. Het programma 
heet Bloed, Zweet & Tranen en als jullie dit lezen is de winnaar inmiddels bekend;  Jason Palmer 
(Bouman).   
In de jury zitten Gerard Joling, Danny de Munk en Roxanne en Dré Hazes jr.  Peggy en Leen kregen 
tijdens hun optreden veel bijval . Ze kregen beiden een plaats op de zogenaamde hotseat, maar 
bereikten de finale helaas niet.  
 
Peggy is nog erg jong en woont in Nijmegen, ze staat daar op de markt met kaas. Ze deed auditie met 
het nummer ‘Sla je armen om me heen’ van Bonnie St. Clair. Roxeanne Hazes noemde haar een 
voorbeeld voor andere meiden die dit vak in willen. 
Leen Zijlmans is 57 jaar en komt  uit Raamsdonksveer. Hij werd  op zijn 14de ontdekt door Pierre 
Kartner die een liedje voor hem schreef over de hond Herta die zijn beste vriend was.  Het werd op 
single uitgebracht en Kartner bood de vader van Leen een contract aan maar die vond zijn zoon nog 
te jong. Toch had het leven van Leen er waarschijnlijk anders uitgezien als zijn vader dat wél 
getekend  had. Tijdens de auditie zong hij een nummer van Hazes: ‘kleine jongen’.  Hij bezorgde de 
jury kippenvel en kreeg van het publiek een staande ovatie. Leen heeft inmiddels acht albums 
uitgebracht maar de landelijke doorbraak is ondanks zijn unieke stemgeluid nog net niet gelukt. 
 
Cinny en ik hebben de afleveringen van Bloed, Zweet & Tranen met ongewone interesse bekeken, 
met pen en papier onder handbereik om hieruit te putten voor ons festival. Met als resultaat dus 
Peggy en Leen. Het festival zal dan ook mede in het teken staan van Bloed, Zweet & Tranen.   
 

Mag ik ook even voorstellen: Vrolijk Verdriet, oftewel Opa Ed, Tante Jos en Ome 
Leo. Dit trio speelt de smartlappen met overgave en dat doen ze vanuit hun ‘huiskamer’.  Ze richten 

het podium in met oude huisraad en vandaar bespelen en bestoken ze het publiek met meezingers. 
Tijdens het Smartiesfestival zijn ze onze hoofdgasten en ze gaan dan ook samen met ons muziek 
maken. 
 
In april waren ze al een keer bij een repetitie en op 29 augustus komen ze nog een keer voor de 
generale repetitie. De drummer/ zanger van Vrolijk Verdriet woont  vlak bij de Potter en daar 
repeteert het trio ook  op donderdagavonden , op precies dezelfde tijd als wij dat plegen te doen. 
Leo Lucassen is een oude bekende in de regionale muziekwereld, hij maakte deel uit van het familie 
orkest Lukano.  Ed , de gitarist, komt uit Boxmeer en begeleidde jarenlang veel landelijk bekende 
artiesten als Koos Alberts.  Het repertoire van Vrolijk Verdriet bestaat uit een groot aantal 
Nederlandstalige meezingers maar ook schlagers en wat countrynummers staan er op hun lijstje. 
Tante Jos maakt van dit alles een feestje, tijdens het zingen trekt ze ook nog even andere kleding 
aan. Ze weet het publiek te vermaken en bij het optreden te betrekken. 
 
Tiona zingt twee keer een set van 6 liedjes met Vrolijk Verdriet en wij zingen dus ook enkele 
nummers van hun lijst mee waaronder twee Duitstalige schlagers: Du van Peter Maffay en Tanze mit 
mir in den Morgen ( 1961).  
Laten we er met z’n allen weer een te gekke dag van maken en kom allemaal naar de repetitie met 
Vrolijk verdriet op 29 augustus!!! 
 
Willie Roks en Cinny van Hoogstraten 


