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Podiumavond 14 december 2017 
 

Het was minder druk dan vorig jaar, ongeveer 80 mensen.  
Cinny vroeg aan het begin van de avond aandacht voor het overlijden 
van Suzan Cornelissen, juist in die week. Een moment van nabijheid met 
Josje en Jos en hun familie.  
Het optreden van De Smèrlappen ging daarom ook niet door. De 
presentator Herman Vissers had zich goed in de optredens ingeleefd en 
praatte de sketches en liederen gezellig aan elkaar. De TIONA-band 
speelde en zong in het begin, en verder in het programma een leuk 
repertoire, ik heb niet precies onthouden wat, maar ze brachten ons in 
een feestelijke stemming. Het  eerste optreden was van Gerryan. Ze 
droeg een prachtig gedicht van Corry voor. Corry was op vakantie en 
had een gedicht opgestuurd waarin ze alle titels van de zangbundel 
gebruikte om haar reis door België, Frankrijk en Spanje en weer terug te 
beschrijven. En dat allemaal op rijm!  Als 2e  mocht ik. Een stukje dat ik 
“De gewone man” had genoemd, maar het ging over ongewone 
vrouwen en de unieke mannen van TIONA. Mijn Afrikaanse lange jurk 
en hoofdtooi kwamen daarbij goed van pas. Met zo’n jurk op de 
kerstmarkt met al die verklede Kerstmannen, dat zou van Rutte niet 
mogen. Roept maar discussie op. Toni en Elly zongen daarna verkleed 
als Hepi en Hepi: “Ik lig op mijn kussen stil te dromen”, en “Ik heb alleen 
nog maar die foto”. Met veel flair en opvallend mooie stemmen. 
José, Alda, Jos en Netty kwamen als De Vrolijke Dèrkes in kleren uit de 
jaren ‘30 door de hele zaal lopen. Uiteindelijk het podium op. Ze liepen 
iets te zoeken, maar wat? Dat maakten ze duidelijk in hun lied ‘Ik Ken 
Munne Mens Nie Veinde’ van Sophie Peeters. Ze vonden het volgens 
mij niet zo erg dat zullie mens effe weg was. Of toch? Ge witte mar 
nooit, wanne. Ons Gruupke (Madelies, Marja, Nellie, Nicolien, 
Willemien en Allaine) had ook de Rollatorettes kunnen heten. Ze 
dansten met hun rollators pirouettes alsof het podium 100 meter lang 
was. Geweldig. Toen kwamen Riet en Lisette als de moderne post 
sorteerders, bij wie de persoonlijke zorg voor de medemens en hun 
privacy centraal staan, ook bij de postbedrijven. Vroeger kwam de 
postbode een borreltje drinken en bracht meteen nieuws over de buurt 
mee. Maar deze postbodes lazen zelfs de brieven voor als de bewoners 
niet thuis waren. Dat is nog eens service! En bovendien gaven ze 
cadeaus: voor alle aanwezigen  persoonlijke kerst en nieuwjaars -
wensen. Als laatste gaf Theeke een conference. De ene kwinkslag na de 
andere, niet te herhalen. Afijn, de zaal lag plat van het lachen. Ook op 
YouTube. Daarna werd er gedanst, muziek gemaakt en gesjanst, 
geschonken, geklonken en gedronken. En de frites waren héérlijk. Ze 
bleven knapperig tot ze koud werden. Mogen we daar het recept van? 
Annie van den Bosch     
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Nieuwjaarsborrel 2018 
 

Na een korte onderbreking is het weer leuk om te 
gaan zingen en iedereen te zien. Cinny opende de 
avond met  de allerbeste wensen voor een ieder 
voor 2018. Verder waren er enkele mededelingen 
o.a. Els Heinink is erg ziek en komt niet meer naar 
Tiona, veel sterkte. Nellie v. Erp revalideert na een 
hersenbloeding. Graag de enquete voor 8 febr. 
inleveren, het zou leuk zijn als iedereen dat deed, 
dan hebben wij als bestuur een beter idee wat er 
leeft. Het bestuur heeft besloten om onze club uit te 
breiden tot 125 leden. We begroeten 10 nieuwe 
leden: Olga Borst, Coby van Gaal, Mieke Roefs, Theo 
van de Coer, Gemma van Hemmen, Netty Tielemans, 
Elly Henst (weer terug van weggeweest), Annie 
Zwaans, en Ies van Bavel. Jos bedankte iedereen 
voor de warme belangstelling die ze hebben 
ontvangen na het overlijden van Suzan. Na deze 
mededelingen gingen we zingen onder de 
bezielende leiding van Herma. Het ging haar 
bijzonder goed af en ze had er echt plezier in. Na  de 
pauze kon iedereen een hapje eten. Het  zag er 
voortreffelijk uit. (en dat voor € 3,-- p.p.!) Verder 
trad HaRP op met zang van Hans, Tony en Elly. Al 
met al een heel gezellige avond en volgens Cinny 
waren we met 97 personen. 
 
( Helaas is het onbekend wie dit geschreven heeft) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Carnaval 2018 
 
Het begint op een traditie te lijken: Tiona op de 
zondag van Carnaval naar de Potter. Dit jaar was 
dat voor de vijfde keer: de eerste 4 jaren naar 
het café aan de Schutsboomstraat en dit jaar 
naar een ander onderkomen. Toch mooi: ons 
eerste carnavalsjubileum op een nieuwe locatie. 
Een plek waarvan men, enkele weken voor 11 
februari, nooit gedacht zou hebben dat die met 
Carnaval bruikbaar zou zijn als feestlocatie. 
Maar het “cafe’ke van The’ke” mocht er zijn. 
Een pluim voor Theo en zijn “crew”: zij hebben 
er in korte tijd een tijdelijk, sfeervol café van 
gemaakt. Toen ik tegen 3 uur op die zondag 
middag van Carnaval het café binnenging, was 
het daar al redelijk vol. De meeste leden van 
Tiona moesten toen nog komen. Tegen de tijd 
dat we onze eerste liederen lieten horen, puilde 
het café letterlijk uit. Met het gevolg dat de 
zangers en zangeressen van Tiona niet als groep 
bij elkaar konden staan. De gekozen liedjes 
werden door het publiek uit volle borst 
meegezongen. Zo leek het wel of Ellen voor één 
groot megakoor stond. In 4 delen werd ons 
carnavalsrepertoire afgewerkt. Tussen elke 
groep liedjes was er een korte pauze om onze 
dorstige kelen te smeren en onze stemmen wat 
rust te geven. Die rust haalde volgens mij weinig 
uit, want er moest, zo te horen, steeds flink 
bijgepraat worden. Al met al een goed 
bezochte, sfeervolle carnavalsmiddag, die we 
volgend jaar zeker weer in ons programma 
kunnen opnemen. Wel ben ik benieuwd hoe het 
“cafe’ke van The’ke” er dan uit zal zien. 
René van Dorst 
 

        
 
 

Hier boven zie je dat het bestuur op stap gaat. Maar 
wat gaan zij  daar doen in dat hoge gras? Verderop in 
de nieuwsbrief kun je lezen wat er aan de hand is. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          

          
 
 
 
 
 

           
 
          

  

Ochaarm…… 
 
Plat vertaald is dit de betekenis van ”best wel zielig”. 
En dan vooral zielig voor degenen die, om wat voor redenen dan ook, niet mee zijn geweest naar de 
korenavond in Groesbeek. Want wat hebben zij een ontzettend leuke avond met veel zang en het nodige 
entertainment moeten missen. De heenreis naar Groesbeek met de bus via een heuse toeristische route, 
geen snelweg gezien. Wij mochten met ons koor de aftrap geven in een volle zaal. 
Genoten ….. dat hebben alle koren van elkaar en met name om de diversiteit van het ten uitvoer brengen 
van de optredens. Natuurlijk heeft ons koor zijn eigen charmes, maar het mag wat mij betreft allemaal wel 
wat losser. Met name de bewegingsvrijheid als een koor zónder map zingt, dan komt de mimiek ook veel 
beter tot zijn recht. We zingen tenslotte smartlappen en dat zijn liederen met emotie. Dit zou voor ons koor 
een mooie uitdaging kunnen zijn! En of we er nog geen genoeg van hadden, hebben we de terugreis van 
Groesbeek tot Schaijk toe nog uit volle borst gezongen. Wederom een prima goed verzorgde en vooral 
gezellige avond, waarbij we onze naam weer goed in ere hebben gehouden, want T.I.O.N.A.. 
 
Met muzikale groet, Lisette  

           

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo Tiona leden, 
 
Corry vroeg me een stukje te schrijven om mezelf aan jullie voor te stellen. Daarom een paar regeltjes over 
mezelf. Ik ben Gemma van Hemmen, 51-jarige moeder van 2 zoons van 23 jaar, geboren en getogen in 
Ravenstein. Normaal (wat is tegenwoordig normaal) gaan kinderen het huis uit wanneer ze daaraan toe 
zijn, wij doen het anders. Ik ben sinds 3 jaar te vinden bij mijn vriend Erik van Vugt aan de Lage Baan. Ik heb 
sinds kort een nieuwe baan,  bij de PI in Vugt. 10 jaar ben ik lid geweest van Mix of Music, een, toen, 96 
leden tellend koor. Ben er gestopt maar stiekem ga je het missen. Dan hoor je van TIONA, Thea maakte me 
er nieuwsgierig naar. Dus de lijst op om na 1.5 jaar gebeld te worden "je zit erbij"! En ik had er enorm veel 
zin in, dus m.i.v. januari j.l. ben ik begonnen. Al hélemaal bezig met de stemsoort, ben een Mezzo, hoor ik 
van meerdere kanten "een wie?" Oeps...waar begin ik aan. Maar dat is me heel duidelijk geworden! Wat 
een gezelligheid bij jullie! Mijn eerste keer op de planken met TIONA, carnaval 2018  bij  dun Potter op dun 
hoek. Ik heb genoten, wat een feest! Onlangs het Korenfestival in Uden, een heerlijke sfeer oplopend tot 
een supergezellige en feestelijke dag. Ik ben blij met de keuze me aan te sluiten bij TIONA. Want zeg nou 
zelf...Thuis is òk nie alles! Dank voor jullie ontvangst, ga vast een heerlijke tijd tegemoet bij jullie!   
Groetjes,  
Gemma van Hemmen  
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-fOgqCwvIBiM/UQemvFVv20I/AAAAAAAABtI/rKzsLpNGpLA/s1600/muzieknoten-v.jpg&imgrefurl=http://josesprakeloos.blogspot.com/2013/01/&docid=xX43hrSPOXJ-BM&tbnid=b5HRuEWEhjp8lM:&vet=10ahUKEwjpsaq2pPjZAhVHL8AKHT9KCZQQMwhtKCwwLA..i&w=700&h=500&bih=746&biw=1536&q=afbeelding muzieknootjes&ved=0ahUKEwjpsaq2pPjZAhVHL8AKHT9KCZQQMwhtKCwwLA&iact=mrc&uact=8


 
 
  

Wat deed het bestuur dit half jaar? 
 
In deze nieuwe rubriek in de Nieuwsbrief zullen we voortaan elke keer een paar belangrijke zaken 
vermelden waarmee het bestuur de afgelopen periode druk is geweest. We rapporteerden dit tot 
nu toe elk jaar in de stukken voor de Algemene Leden Vergadering. (ALV) Maar we merkten dat dit 
verslag steeds erg weinig aanleiding gaf tot vragen of opmerkingen. Van één kant legden we dit uit 
als algemene instemming met het beleid. En dat zal voor een aantal leden ook echt gelden. Maar 
van de andere kant hoorden we ook dat een aantal leden door de grote hoeveelheid stukken (‘veel 
letters’) voor zo’n vergadering niet aan lezen van de stukken waren toegekomen. We gaan nu 
proberen het een beetje hanteerbaarder te maken door gewoon in elke nieuwsbrief een aantal 
belangrijke punten te bespreken waarmee het bestuur is bezig geweest. Dat maakt de stukken voor 
de ALV straks ook weer korter. Deze keer dus de eerste poging. Het gaat natuurlijk vooral over zaken 
die extra zijn, buiten de aandacht die we steeds besteden aan punten als de optredens, de ledenlijst, 
het wel en wee van de leden, de financiële stand van zaken, enzovoorts.  
En aarzel niet om met je commentaar te komen als je iets niet begrijpt of anders wilt. 
 
De ‘vrijblijvendheid’ in het koor. Op de ALV hebben we het er al over gehad: in het overleg met de 
dirigente en muzikanten (eind februari) constateerden we allemaal dat er een sfeer van 
vrijblijvendheid heerst in onze club. En dat heeft zijn goeie kanten, maar het geeft ook problemen. 
Om te kijken hoe groot het probleem is dat niet steeds alle leden op de repetities zijn of aan 
activiteiten deelnemen houden we nu enige tijd bij wie er op de repetities komt en wie er mee doet 
aan optredens. Binnenkort gaan we de resultaten bespreken. Een eerste analyse wijst uit dat slechts 
een zeer beperkt aantal leden echt nergens aan meedoet, terwijl niet bekend is of ze daar misschien 
een reden voor hebben. De bedoeling is dat we deze leden gaan benaderen om te bekijken of er 
reden is voor actie. Verder zal iedereen gemerkt hebben dat we iets serieuzer optreden bij de 
repetities. Er wordt bijvoorbeeld serieuzer werk gemaakt van de tweede stem bij bepaalde liedjes. 
We horen van verschillende kanten dat dat op prijs wordt gesteld, al willen we het natuurlijk 
allemaal niet te serieus maken. Het blijft een kunst om een goed evenwicht te bewaren tussen 
gezelligheid en ook een echt koor te willen zijn. 
De THV (Tiona Hulpverlening). Zie ook elders. Tot nu toe liep de procedure wat rommelig. Maar we 
hebben nu duidelijke instructies op papier gezet, zodat elke THV-er weet wat er verwacht wordt. In 
het najaar hebben we weer een bijeenkomst met alle THV-ers, om de puntjes op de i te zetten. 
De nieuwe privacywet (AVG). Het was goed dat we hierbij eens stil hebben gestaan, naar aanleiding 
van opmerkingen hierover in onze Korenbond de LOVOK. Zie elders in deze nieuwsbrief. 
 
En verder  

• Hebben we al een commissie ingesteld om eens te gaan nadenken over de invulling van ons 
20-jarig jubileum. Dat is pas in 2021, maar je kunt hiermee niet vroeg genoeg beginnen! 

• Hebben we een aantal mapjes voor de meezingboekjes vervangen, omdat ze te versleten 
waren. En we zijn nieuwe omslagen aan het uitproberen, omdat er veel klachten zijn over de 
huidige omslagen. 

• Hebben we eindelijk een nieuwe officiële foto gemaakt van het bestuur, voor de website. 

• Zijn we een nieuwe aanvraag voor de Rabobank Clubkas Campagne aan het voorbereiden. 
(Wordt allen lid!). 

• Merken we dat het heel veel bestuurstijd en vergadertijd scheelt dat we dit jaar geen 

             Smartiesfestival organiseren.         Jos Cornelissen       
 

  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

 
 
           

 
 
 

Beste Tionaleden, 
 
Zondag 29 april, koren-dag Uden. Om 11.00 uur 
werden wij allen verwacht bij Markant. Daar 
kregen wij ons lunchpakket; een appel, lekkere 
Mars, krentenbol en een lekker broodje en een 
overbodig flesje water, want er viel genoeg 
water uit de lucht. Om 12.00 uur opende de 
Burgemeester van Uden korendag. We hadden 
3 optredens, maar deze waren allemaal buiten 
het centrum, hierdoor geen andere koren 
kunnen zien en horen helaas. Bij de laatste 
optreden zongen wij het lied “zon in ons hart”. 
Ik stond vooraan en de zon ging toen magisch 
schijnen in onze gezichten, omdat ik vooraan 
stond vond ik dit het mooiste moment van de 
dag. Ik kan terug kijken naar een geslaagde 
korendag. Op naar 27 Mei in Oss: ik ben er zelf 
helaas niet bij! 
Groetjes Elly Zaari 
 

Beste zangvrienden,                                                 
 
Namens Koor Zonder Noten en de gehele 
festival commissie, willen wij jullie heel hartelijk 
bedanken voor een welgeslaagd 11e  festival van 
het Nederlandse lied op Zondag 29 april jl. 
Mede door jullie enthousiaste inzet!!!! 
 
Jullie hebben er allemaal aan mee gewerkt om 
van het 11e festival een geslaagde dag te maken, 
en daarvoor nogmaals ONZE HARTELIJKE 
DANK!!!! 
 
Wij zien weer uit naar ons TWAALFDE FESTIVAL 
op:                ZONDAG 28 APRIL 2019. 
 
Wie weet….zien we elkaar dan weer!!! 
 
Met muzikale groet: 
Marijke Vertogen                Koor Zonder Noten  
En de hele organisatie van het festival van het 
Nederlandse lied.  
 

Ingezonden stuk:  
 

Muziek werkt op je gevoel 
 
“Met een hersenscan is te zien dat muziek de 
emotionele hersenen kietelt. Terwijl je zit te 
genieten zijn daar twee centra afwisselend 
actief. Het eerste is de nucleus caudatus, die je 
laat voelen of iets belangrijk is. Dat belangrijke 
gevoel wordt het meest opgeroepen op het 
moment dat in de muziek de spanning oploopt. 
Wanneer bij een volgende passage de spanning 
wegvloeit, is op de hersenscan te zien dat de 
nucleus accumbens oplicht. Dat is ons 
euforiecentrum: het is betrokken bij elke 
bevredigende en euforische ervaring, en zo 
ervaren we de muziek bij vlagen ook. Naar 
muziek luisteren is dus een soort emotionele 
dans.”     Cinny 

                            
 

Goedemiddag Corry. 
Volgens mij liep gisteren in Uden “alles” perfect. 
Ik ben “vreemd gegaan” met dit Koor uit Terheijden 
(Bij Den Haag) Groetjes Tineke 



 
 

                                                                             
 
 

 
 
            

 
 
 
 
  

Optredens en activiteiten tweede helft 2018 
 
We hebben een lekker druk eerste half jaar achter de rug, waarin we onder meer hebben meegedaan aan 
een aantal gezellige festivals. Zoals het er nu uitziet zal het in de tweede helft van dit jaar een stuk rustiger 
worden, maar natuurlijk blijven we niet stil zitten. Vast staan de volgende activiteiten, om alvast in je 
agenda te zetten: 
Op zondag 7 oktober zal onze eigen Korenmiddag plaatsvinden. Dit jaar organiseren we geen 
Smartiesfestival, zoals we hebben afgesproken op de Algemene Ledenvergadering, maar alleen een 
Korenmiddag. Vorig jaar was deze een succes, dus alle reden om het nog eens te doen. We hebben nog drie 
andere koren uitgenodigd, maar het is nog niet zeker welke koren er zullen meedoen.  
Op zaterdagavond 27 oktober doen we mee aan de ‘Nationale Tionadag’ die het blaasorkest TIONA uit 
Nijnsel organiseert. We hebben nu ook een optreden afgesproken in Vierhoven in Schaijk, waar we met een 
klein clubje (ca. 20 zangers) de mensen daar een leuke middag gaan bezorgen. Waarschijnlijk wordt het 
donderdagmiddag 8 november. Op donderdagavond 6 december is de sinterklaasrepetitie, waar we 
waarschijnlijk weer iets gezelligs doen. En op donderdagavond 20 december organiseren we natuurlijk 
weer onze eigen podiumavond. Hopelijk zijn jullie al aan het nadenken over een leuke of mooie act. Je hebt 
nog alle tijd, maar de tijd gaat helaas toch steeds snel…. 
 
Over alle komende activiteiten krijg je natuurlijk op tijd de benodigde informatie. 
 

Korenfestival  27 mei 2018 Oss 
 
Zondagmorgen een stralende zonnige warme dag, eenieder vertrok met de auto of per fiets naar Oss. Er 
waren van Tiona + 70 leden aanwezig, om 11:00 uur werden we verwelkomd met een lekkere kop koffie 
of thee. De opening werd verzorgd door  de burgemeester  Wobine Buijs, zij verwelkomde alle 27 koren 
en wenste alle koren en publiek een gezellige en sfeervolle dag toe. Er werd op 9 locaties gezongen elk 
door 3 koren per locatie, de locatie van Tiona was op de Wal vlakbij het Frans bakkertje wat iedereen wel 
kent. Het optreden vond plaats in een overdekt podium, wat wel aangenaam was i.v.m de 
weersomstandigheden (zon en naderhand regen). Samen met Tiona traden de popkoren Enjoy uit 
Vorstenbosch en 3 x 3 uit Den Bosch op. Ook twee hele goede koren en het werd mede door hen ook 
super gezellig. Het eerste optreden van Tiona was om 13:10 uur, het tweede optreden om 14:55 uur en 
het derde optreden om 16:40 uur. Er was best veel publiek bij dit korenfestival aanwezig, de terrassen 
zaten vol en tijdens het optreden van Tiona zongen en klapten het publiek ondanks de regenbuien vrolijk 
mee. Jammer dat de organisatie zag zich genoodzaakt (terecht natuurlijk) het evenement af te gelasten 
i.v.m. het voorspelde weerbericht waarin code oranje  werd voorspeld, hierdoor kon het laatste optreden 
van Tiona helaas niet meer plaatsvinden. Desondanks ging eenieder na een geslaagd en fijn optreden met 
een tevreden en opgewekt humeur naar huis. Wie weet zijn we het volgende jaar weer van de partij. 
Jeanne Kremers  koorlid  

 



 
 
               
             
             Op verzoek van een koorlid heeft het bestuur besloten om de Algemene Informatie éénmalig in te voegen  
             aan de nieuwsbrief. De actuele informatie kun je altijd vinden op onze website.   

     Algemene informatie 
 
Tiona betekent letterlijk : Thuis is ook niet alles. Het is een koor voor mensen die graag zingen en van  
gezelligheid houden. Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige smartlappen en levensliederen. 
 
Tiona is gestart in september 2001 en telt vanaf de oprichting ongeveer 70 tot inmiddels 125 leden.  
Het is een vereniging, met statuten en een huishoudelijk reglement. Vanaf 2004 wordt er voor mensen 
die lid willen worden gewerkt met een wachtlijst waar maximaal 25 mensen op kunnen staan. 
 
Tiona wordt geleid door een dirigent en begeleid door twee accordeonisten en twee gitaristen. 
- dirigent  : Ellen Geurts van Kessel    
- accordeonisten : Richard Westra en Herma Henst   
- gitaristen  : Piet van de Linden en Hans de Rooy 
 
Tiona repeteert een maal in de twee weken, op donderdagavond in de zaal van café de Potter in  
Schaijk. De repetitie duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. De data van de repetities worden in de  
Nieuwsbrief (die 2 x per jaar verschijnt) en op de site bekend gemaakt. 
Tijdens de repetities wordt er niet gerookt. Vooraf, achteraf en tijdens de pauze kan er in andere  
ruimtes of buiten gerookt worden. 
 
Tiona deelt het jaar op in twee termijnen: van 1 januari t/m 30 juni en van 1 juli t/m 31 december.  
 
Tiona vraagt een contributie van € 35,- per jaar (bedrag wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene 
ledenvergadering). Dit bedrag  wordt geïnd  via automatische incasso. Hiervoor vul je bij aanvang van je 
lidmaatschap een machtigingsformulier in. Er wordt 2 x jaar een bedrag van € 17,50 van je rekening  
afgeschreven.  Bij beëindiging van je lidmaatschap vul je een formulier in om je machtiging in te trekken. Je kan 2 x 
per jaar opzeggen: voor 1 januari of voor 1 juli.  De formulieren zijn te verkrijgen bij de leden van het  
dagelijks bestuur. Andere betalingen kun je doen via storting op bankrekening 143100041 t.n.v. Tiona  
(reden + je naam en adres vermelden). 
 
Tiona verschaft elk nieuw lid een liederenbundel voor een bedrag van € 15,- . Deze map houdt men in  
eigen bezit. Ook kan men een mapje kopen (van € 2,-) , wat te gebruiken is voor repetities en optredens. Advies: 
liedjes in plastic mapjes doen ter bescherming.  De Tiona Fanclaps kun je kopen voor € 4,-. 
Tiona wil tijdens optredens representatief en als eenheid overkomen, dus…. iedereen draagt de  
kleding waar hij of zij zich lekker in voelt, maar wel in de kleuren: zwart – (brandweer)-rood.  
 
Tiona zorgt dat er voor de aanvang van elke repetitie, van 19.30 tot 20.00 altijd een aantal bestuursleden aanwezig 
zijn. Daar kun je terecht voor vragen en opmerkingen, ontvang je informatie en kan je jezelf inschrijven  
voor optredens. 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tiona heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende leden: 
 
Dagelijks bestuur: 
-  voorzitter     : Cinny van Hoogstraten  Tel.: 0486-464257                             
- penningmeester   : Corry van Schaijk  Tel.: 06-51820067 
- secretaris    : Jos Cornelissen                  Tel.: 04 86-461648 
Overige bestuursleden: 
- lid     : Nellie van Ballegooij 
- lid     : Tini Wingens 
- lid     : Thea Potjes 
- lid     : Alaine Spierings 
 
Tiona heeft een muziekcommissie die bestaat uit: Ellen Geurts van Kessel, Richard Westra, Alaine  
Spierings, Ton Visschers, Jos Cornelissen, Hans Kuijpers en Ria Grul. Zij dragen gezamenlijk zorg voor  
het repertoire wat we zingen. Ideeën/suggesties zijn altijd welkom. 
 
Tiona heeft een eigen groep hulpverleners, de THV-ers. Zij zijn geschoold en bevoegd om te reanimeren  
en de AED te gebruiken. 
 
Tiona houdt eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats in maart, vóór een  
repetitie voor vragen, opmerkingen en ideeën kan men altijd terecht bij het dagelijks bestuur.   
 
Tiona heeft sinds 2011 een eigen web-site: www.tiona-schaijk.nl. De leden van Tiona kunnen inloggen om 
toegang te krijgen tot informatie die enkel voor hen bestemd is. 
Loginnaam: tiona-schaijk en wachtwoord: landerd.  
Tevens heeft Tiona een Facebookpagina. Meld je daarvoor aan en blijf ook op die manier op de hoogte. 
 
Januari 2018 
 
 
 
 
 
 

Hoi Tiona leden, 
 
Op 14 april j.l. vierde wij dat wij samen 165 jaar 
werden. Wat hebben jullie geweldig bijgedragen 
dat dit een top feest is geworden. Ellen, muziek 
en leden heel hartelijk bedankt! Van te voren 
dacht ik: misschien komen er 20 leden, maar wat 
een verrassing. We hebben erg genoten, in het 
bijzonder van de verbaasde gezichten van boven 
de rivieren. Nogmaals iedereen ontzettend 
bedankt! 
 
Ben en Ria Grul 
 

http://www.tiona-schaijk.nl/


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De nieuwe privacywetgeving en Tiona 
 
Zoals je intussen waarschijnlijk wel gemerkt hebt is onlangs in de hele Europese Unie een nieuwe 
privacywetgeving van kracht geworden (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Die houdt in 
dat bedrijven en instellingen een duidelijk beleid moeten hebben op dit punt en niet zomaar allerlei 
gegevens mogen opslaan en gebruiken. Deze nieuwe wet geldt ook voor ons. Dus we hebben nog eens 
goed bekeken wat dit voor ons voor consequenties heeft en wat er eventueel zou moeten veranderen.  
Voor zover we kunnen bekijken voldoen we aan de voorschriften: onze computers zijn bijvoorbeeld goed 
beveiligd en de alleen voor leden toegankelijke pagina’s van de website zijn extra beveiligd. En de 
gegevens die we van onze leden bijhouden worden uitsluitend gebruikt voor het laten functioneren van de 
club en er is slechts een beperkt aantal mensen (alleen bestuursleden) die erover beschikken.  
 
Wij houden de volgende gegevens bij van onze leden: 

1. Betalingsgegevens en bankrekeningnummers. Deze zijn alleen bekend bij de penningmeester. Het 
is duidelijk dat het ondoenlijk is om een financiële administratie bij te houden als deze gegevens 
niet in de boekhouding worden opgeslagen. Zodra het lidmaatschap eindigt worden de gegevens 
verwijderd.  

2. E-mailadressen. Deze worden opgeslagen op de computer van de twee bestuursleden, die 
verantwoordelijk zijn voor de e-mails naar de leden. Je zult begrijpen dat het belangrijk is om via de 
e-mail contact te hebben met alle leden die over een e-mailadres beschikken. E-mails vanuit het 
bestuur aan de leden worden steeds bcc (blinde kopie) verstuurd, zodat je niet de e-mailadressen 
van de anderen kunt zien en jouw adres niet aan anderen bekend wordt. Ook hier geldt dat jouw e-
mailadres uit het bestand wordt verwijderd zodra je geen lid meer bent. 

3. Ledenlijst met adresgegevens (huisadres, postcode, telefoonnummer, geboortedatum (tenzij je 
tegen opname daarvan bezwaar maakt) en jaar van eerste lidmaatschap Tiona). Deze lijsten 
worden bijgehouden door het bestuurslid dat hiermee is belast (nu Corry van Schaijk). Eén keer per 
jaar geeft Corry de overige bestuursleden een print van de actuele ledenlijst, omdat het nogal eens 
handig is dat zij over deze gegevens beschikken. En de lijst wordt steeds op de ledenvergadering 
even rondgestuurd onder de aanwezigen, zodat zij eventuele veranderingen kunnen melden.  
Adresgegevens worden nooit aan mensen buiten het bestuur verstrekt. (Het komt wel eens voor 
dat erom gevraagd wordt, maar het enige dat we dan doen is beloven dat wij het betreffende lid of 
leden zullen vragen zelf contact op te nemen, en dat doen we alleen als we het idee hebben dat 
deze leden geïnteresseerd zouden kunnen zijn in verder contact.) Ook hier geldt dat oude 
ledenlijsten vernietigd worden zodra een nieuwe verschijnt. Er blijft alleen één exemplaar in het 
archief. 

4. ‘Wie-is wie foto’s’ op de site, met namen eronder. Deze foto’s zijn alleen zichtbaar op de extra 
beveiligde ledenpagina’s van de website. Het is regelmatig handig gebleken dat leden elkaar 
kunnen vinden bij naam aan de hand van een foto. Maar ook hier geldt dat er alleen foto’s worden 
geplaatst van leden die hiermee akkoord zijn. Als je niet wil, staat je foto er niet bij. Je foto wordt 
verwijderd zodra je lidmaatschap eindigt.  

 
 
 



 
 
  

5. Andere foto’s. Op de site staan een heleboel andere foto’s van evenementen, met name optredens. 

Hier staan echter nooit namen bij. We hebben overwogen om ook deze foto’s op de ledenpagina’s 

te zetten, maar we merken dat het nuttig is voor de publiciteit als ook buitenstaanders deze foto’s 

kunnen zien. Als je per se niet wil dat jij op zo’n foto staat kun je proberen te voorkomen dat je op 

de foto komt. En als je een bepaald foto echt storend vindt kun je altijd vragen om die te 

verwijderen van de site.  

  

We hopen hiermee duidelijk te hebben gemaakt dat we zo zorgvuldig mogelijk omgaan met jullie 

gegevens, die we nu eenmaal nodig hebben om ons koor goed te laten functioneren.  

Als je nog vragen of opmerkingen hebt kun je hiermee terecht bij ons bestuurslid Corry van Schaijk, die nu 

de nieuwe taak op zich heeft genomen van de privacy bewaking van de leden: tel. 06 5182 0067, 

corryvanschaijk@gmail.com.  

 
Jos Cornelissen 
 

 

Het bestuur ging naar de hei om te brainstormen, 
maar bovenal was het super gezellig! 

mailto:corryvanschaijk@gmail.com


 
 

 
              

    

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

        

 
               
                                
                       
                                                            
                                                      

Wist je dat: er koorleden zijn die het 
gezellig vinden om na het optreden in 
Grave bij elkaar te gaan zitten? Ze houden 
dan zelfs in de tent enkele banken vrij, 
zodat ook andere koorleden er bij kunnen 
komen zitten. 
Wist je dat: Herman Visschers weer volop 
tijd heeft om mee te komen zingen?  
Wist je dat: je op de site kunt kijken naar 
de vele foto’s die gemaakt zijn tijdens 
optredens en TIONA feestjes?              
www. Tiona-schaijk.nl  
Wist je dat: Corrie Broeders, Nellie van 
Erp, Willie Roks (lid van het eerste uur) en 
Jet & Toon Verhallen gestopt zijn? 
Wist je dat: we na de vakantie 6 nieuwe 
leden mogen begroeten? Het zijn: Elly van 
de Heijden, Toos van Dieten, Bert 
Theunissen, Corry van Esch, Susan van der 
Burgt en Nellie Janssen.      

                   

       
 
 

Repetitie 2018
 
Repetitiedata 2e helft 2018: 
 
30 augustus 
13 september 
27 september 
  7 oktober Korenmiddag 
11 oktober 
25 oktober 
27 oktober Nationale Tionadag 
  8 november 
22 november 
  6 december Sint 
20 december Podiumavond 
  
Repetitiedata 1e helft 2019 
 
  3 januari NIeuwjaarsborrel 
17 januari 
31 januari 
14 februari 
28 februari 
14 maart 
28 maart ALV 
11 april               
25 april 
  9 mei 
23 mei 
  6 juni 
20 juni 
 

 
 

15 februari is ons 
koorlid Els Heinink 

overleden. 
Tijdens haar 

afscheidsviering 
zongen wij:  

“In gedachten zie ik 
dat kerkje weer” en 

Sierra Madra. 
 
 

 
 
 
 

Het bestuur 
wenst jullie 

allemaal  
een hele fijne 

zomervakantie 
toe! 

 
 
 
 
 

Tiona heeft 11 THV-er’s     =      Tiona Hulp Verleners. 

Cinny van Hoogstraten, Corry van Schaijk, Gerryan Manders, Lisette Loeffen, Tineke Velthoven, Albert 

Wingens, Hans Kuijpers, Henk Derks, Jan de Leur, Jos Cornelissen en Ton Visschers zijn bekend met de 

AED en bevoegd om te reanimeren. Ook in geval van andere calamiteiten moeten jullie hun instructies 

opvolgen. Iedere repetitie avond zijn 4 THV-er’s paraat om hulp te verlenen. Hun namen staan op “het 

kistje” die tijdens de repetitie op de bestuurstafel staat. Zij weten dan ook precies wat te doen. Ze zijn 

herkenbaar aan het vestje, zoals op de foto. Zo gaan THV-er 1 en THV-er 2 naar het slachtoffer en THV-er 

3 zorgt o.a. voor de AED en de EHBO trommel. THV-er 4 houdt zich bezig met evacuatie, rust, licht, 

ambulance, veiligheid van iedereen etc. Iedere THV-er weet vooraf wat zijn taak is. Loop hun dan dus 

niet in de weg.   

Corry van Schaijk 


