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Een terugblik op 2017
Een jaar waarin we Willemijn van Dam, ons 
koorlid, Gerard, onze goedlachse trommelaar 
en Anny, ons eigengereide bestuurslid, 
verloren. Het voelt goed dat we als Tiona een 
mooie bijdrage hebben kunnen leveren aan 
hun afscheidsdienst. We zullen hen blijven 
gedenken en hun bijdrage aan onze club 
nooit vergeten! 
Doordat we zien dat we allemaal ouder 
worden (de gemiddelde leeftijd van Tiona-
leden is 66,6 jaar) en dus ook meer last 
krijgen van gebreken en 
gezondheidsproblemen, hebben we als 
bestuur besloten om een EHBO-commissie in 
het leven te roepen. 
Dit resulteerde uiteindelijk in een 
reanimatiecursus die door 11 Tiona-leden 
gevolgd werd. 
Hierna hebben we nogmaals overleg gehad 
en afspraken gemaakt hoe we te werk willen 
gaan bij calamiteiten. Hierover zullen we jullie 
nog verder inlichten tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 2018. 
Op 16 november werd Walter van de Pas 
onwel tijdens de repetitie en konden we voor 
het eerst onze THVers (Tiona Hulp Verleners) 
inzetten. Gelukkig liep het allemaal goed af. 

Verder hadden we dit jaar voor het eerst een Korenmiddag, die 
succesvol en voor herhaling vatbaar is. 
Ook ons eigen Smartiesfestival was gezellig, maar toch minder goed 
bezocht dan alle voorgaande jaren. Ook bij koorleden leek er minder 
animo te zijn. We zijn als bestuur nu bezig om te bekijken hoe we 
hiermee verder gaan. Daarvoor willen we ook de leden van Tiona 
raadplegen. Binnenkort willen we een enquête onder de leden 
houden. 
De uitslagen hiervan kunnen we wellicht gebruiken tijdens onze 
Algemene Ledenvergadering in 2018. Het lijkt me goed af en toe de 
mening van de leden weer duidelijk te krijgen, dan weten wij als 
bestuur weer hoe we verder moeten en daar invulling aan kunnen 
geven. 
Wel hebben we al besloten om in januari 5 extra leden toe te laten 
tot ons koor; dat betekent dat ons ledenaantal van 120 naar 125 
gaat. In totaal komen er dan in januari 10 nieuwe leden bij; een flinke 
groep dus!  
Rest mij om jullie allen hele fijne feestdagen toe te wensen en dan 
zien we elkaar weer op onze Nieuwjaarsborrel op 11 januari 2018! 

Cinny van Hoogstraten, voorzitter 

Optreden Smartlappenfestival den Bosch 

Hoe geweldig kan het zijn om met één koor een seizoen 
afsluiting te doen.
Nou, ons overkwam dat in de Bosch op 2 juli. Het weer was 
perfect en die enkele druppel die er viel, daar praten we niet 
over. En als dan 7 liedjes in een blok zet, maar er dan 
spontaan 9 gezongen worden.
En er publiek blijft staan kijken, meezingen en ja, zelfs hun 
mobieltjes erbij pakken om ons te filmen. Ja, dat wil toch wel 
wat zeggen….
Er wordt spontaan gezongen voor een jarig koorlid. Er wordt 
een sambabal gegeven aan een van de leden die het staan 
niet vol kan houden en ook zij krijgt spontane reacties van het 
publiek.
Dan denk ik bij mezelf, hoe kan het, met zoveel verschillende 
mensen, rangen en standen.
Tiona, we mogen in deze tijd waarin zoveel gebeurt om ons 
heen en iedereen zijn eigen rugzak heeft, toch maar blij zijn dat we met z’n allen kunnen en mogen zingen. Voor 
onszelf, maar ook voor een ander. Dit doet een mens goed!

Anja Schuts, koorlid



Wist je datjes…………

Wist je dat…..er 5 extra nieuwe leden bijkomen in januari. Dat betekent dat we van 120 naar 125 leden 
gaan!
Wist je dat…..Silvia van der Heijden, Toon van den Bergh, Marlies Aarts en Marga Janssen hun 
lidmaatschap opgezegd hebben. In totaal komen er dus 10 nieuwe leden bij!
Wist je dat…..Olga Borst, Cobie van Gaal, Mieke Roefs, Maria van Vliet, Ies van Bavel, Annie Zwaans, Elly 
Henst, Theo van de Coer, Gemma van Hemmen en Netty Tielemans de nieuwe leden zijn. Welkom allemaal!
Wist je dat….. Cinny een heuse “Tionakamer” gemaakt heeft thuis. Alle administratie en veel Tiona-zaken 
zijn daar te vinden.
Wist je dat…..er geen stukje is geschreven over de Kriekeput en de geplande optredens. Jos zou dit doen, 
maar heeft op dit moment hele andere zaken aan zijn hoofd en hart. Veel kracht gewenst Jos en Josje!
Wist je dat…..de Potter op 3 december zijn 10-jarig jubileum vierde en van ons een dinerbon van Pan & Zo 
ontving. Tini en Nellie zijn samen naar het feest geweest.
Wist je dat….. wanneer je niet gereanimeerd wil worden, je daar een speciale penning voor moet dragen?!
Wist je dat….. de Potter in 2018 gaat verhuizen naar het centrum van Schaijk; n.l. het oude pand van de 3 
Heere, wat momenteel totaal verbouwd wordt.
Wist je dat….. we dit jaar weer € 679,50,- opgehaald hebben met de Rabobank Clubkas Campagne. Alle 
stemmers bedankt!!!

Smarties 2017
Op 23 september organiseerde Tiona het 
jaarlijkse Smartiesfestival. Ditmaal werd het koor 
begeleid door de Eindhovense band: Rob, Ria, 
Ronnie & de Zippers. 
We hadden al een repetitieavond gehad met deze 
band. Deze verliep niet echt vlotjes maar we 
gingen er vanuit dat op de Smartiesavond het 
koor en begeleiding  
geolied zou verlopen. En dat was ook zo. Om 
acht uur stond Tiona en de band klaar. Maar waar 
bleef het publiek? De zaal zag er angstig leeg uit. 
Het was wel geen jublileumjaar en er was niet 
zo`n ruchtbaarheid aangegeven maar we 
rekenden natuurlijk op ons eigen gehoor. Even na 
achten druppelde het publiek binnen. Onze 
aanhang liet ons dus niet in de steek. 
De avond kon beginnen. 
De stemming zat er al snel in en iedereen zong 
spontaan mee. Na het optreden van Tiona speelde 
de band verder en kon er gedanst worden. Meestal 
eerst door de vrouwen, de mannen komen wat later 
in de benen. Ik vond zelf dat de band dat niet zo 
goed aanvoelde want tussen de rock`n rollers op de 
vloer kwam de band regelmatig met slowfox-
nummers en dan loopt de vloer snel leeg. Gelukkig 
waren er mannen die de gaten (durven) op te 
vullen! Het was dan niet zo druk als vorig jaar maar 
de stemming was goed. Het was dan weer een erg 
geslaagde avond. Ik wil het bestuur en de sponsors 
bedanken voor het organiseren van deze avond. 

Corrie Broeders, koorlid 

Hallo allemaal,
Ik ben Mientje Pashouwers en ben sinds augustus lid van 
Tiona. We waren met vieren al een paar keer naar het 
Smartiesfestival geweest en naar aanleiding daarvan hebben 
we ons opgegeven om lid te worden van Tiona. Helaas zijn er 
nu nog twee die op de wachtlijst staan. Jammer, want ik vind 
het heel leuk en gezellig om te zingen. Inmiddels heb ik twee 
optredens meegemaakt en ook dat heeft wel iets.
Achteraf denk ik: was ik maar eerder begonnen bij Tiona…… 
Maar, ik hoop dat ik er nu nog enkele jaren van kan genieten 
want het is echt leuk om te doen!

Groetjes, Mientje Pashouwers



Cursus Reanimatie  en 
training voor het gebruik van 
een AED op 12 oktober 2017  

Wat een prima initiatief van ons bestuur om een 
Reanimatietraining voor de leden van ons 
Smartlappenkoor te organiseren.  Met een gemiddelde 
leeftijd van de koorleden  van 66,6 jaar is het niet 
ondenkbaar dat er tijdens een van onze repetities of 
tijdens een festival of een optreden een van de leden of 
een van de aanwezigen onwel wordt.  SCHRIK ! 
PANIEK !  WAT TE DOEN ?  
Alleen al  de schrik, de schok en de paniek  en niet te 
weten wat je kan doen blokkeert een goede hulpverlening 
. 11 leden van Tiona hadden zich opgegeven  voor de 
reanimatie training op 12 oktober. 
De zaal van onze eigen Potter was prima ingericht voor 
deze cursus met een gezellige tafel, een  scherm , een 
beamer en de nodige  oefenpoppen.  
We begonnen om 4 uur en na een korte inleiding van 
Corry nam Klaas Haan , de instructeur ,  het woord. 
Samen met Wieke van der Heijden  zou hij ons de 
instructie gaan geven en let op - zo sprak hij - het wordt 
geen avondje dollen , maar wat wij gaan leren en gaan 
oefenen  is  TOP SPORT! 
Gedurende meer dan twee uur  kregen we uitvoerige 
informatie over de werking van het hart , de oorzaken van 
hartlijden en  de kenmerken en de symptomen van een 
hartstilstand.  
Na de maaltijd was het tijd voor het echte werk. Voor 
iedereen was er een eigen oefen pop.  
Wat  we  geleerd hebben is  de techniek van het 
reanimeren . Heel belangrijk is  dat je het op een 
optimale manier doet zodat  de kansen op overleven en 
herstel  van de patiënt zo groot mogelijk zijn. Ook  houd 
je dan  als hulpverlener het  reanimeren  het beste vol.   
We leerden dat we allemaal een standaard protocol 
moeten volgen. Ook werd uitvoerig aandacht besteed 
aan het alarmeren via 112. Het correct doorgeven van de 
plaats waar je bent, het volledige adres  en de 
aanwezigheid van hulpverleners en een eventuele AED 
is van groot belang.  
Punt  van aandacht voor iedereen  is het volgende : als 
je via je mobieltje 112 alarmeert komt de melding aan  bij 
het Korps Landelijke Politiediensten in  Driebergen. Als je 
dan aangeeft dat er iemand onwel geworden is op de 
hoek bij de friettent in Schaijk begrijp je dat een 
effectieve hulpverlening nog niet op gang kan komen !!  
Ook werd geoefend in het gebruik van de AED , het 
volgen van de instructies van het apparaat en hoe je met 
twee personen effectief kunt  handelen en  reanimeren.  
Tot grote  vreugde van de instructeurs ,  alle aanwezigen 
en het bestuur van Tiona , blijken alle deelnemers 
geslaagd voor het getuigschrift reanimatie / AED. 
De deelnemers werden ook uitgenodigd om als vrijwillige 
hulpverlener deel  te nemen aan  'Hartslag nu '. Dit is een 
organisatie van vrijwilligers die oproepbaar  zijn om  bij 
hartstilstand in de eigen woon- of werkomgeving  na  een 
melding via de 112-centrale , direct hulp te verlenen  
Het was een zinvolle en leerzame bijeenkomst . 
Complimenten voor de organisatie en voor alle 
enthousiaste en actieve  deelnemers . We hebben een 
mooi resultaat behaald en ook  het  wij-gevoel en de 
teamgeest  zijn weer eens versterkt. 

Jan de Leur, koorlid 

Optreden met Concordia op de 
Brink 16 juli 2017 

Twee dagen voor ons geplande optreden met fanfare 
Concordia mailde onze voorzitter Cinny dat onze Grote 
Trommelaar Gerard Verploegen was overleden. We 
zullen zijn lachend gezicht en zijn tromgeluid noot meer 
horen.  
Na de opening om 14.00 uur door de voorzitter van 
fanfare Concordia,  genoten we eerst van een spontaan 
optreden van 4 zeer jonge blokfluitisten, gevolgd door 2 
jeugdgroepen en de slagwerkgroep van de fanfare. 
Daarna begonnen wij met circa 60 leden aan ons eerste 
optreden. Als eerste lied uiteraard “Hoor de muzikanten” 
(….waar mijn gedachten waren, daar hoeft niemand 
naar te raden.) Hierna was het de beurt aan de fanfare, 
onder leiding van de nieuwe dirigent Jeroen Geurts, 
gevolgd door een gezamenlijk optreden van fanfare 
Concordia en Tiona.  
Deze gezellige, prachtige middag, in een zonloze 
buitenlucht werd door Tiona na diverse andere liedjes 
afgesloten met lied 116, Hou me maar vaast. 
Tijdens de optredens werd een loterij gehouden met als 
hoofdprijs een bugel, gewonnen door ons aller Cinny. 
De geruchten gaan dat zij overweegt om ook lid te 
worden van Concordia. 
Nagenietend op het terras, meen ik te mogen zeggen 
dat het een goed verzorgde, gezellige middag was. 

Jan Spanjers, koorlid 



!Repetitie data 2018! 
11 jan. Nieuwjaarsborrel 30 aug.
25 jan. 13 sept.
  8 febr. 27 sept. 
22 febr. 11 okt.
  8 mrt. 25 okt.
22 mrt. ALV    8 nov.
  5 apr. 22 nov.
19 apr.   6 dec. Sinterklaas
  3 mei. 20 dec. Podiumavond
17 mei 
31 mei
14 jun.
28 jun.

Sinterklaasrepetitie  
30 november 

Onze voorzitter las voor, een gedicht, 
hiervoor is iedereen gezwicht. 
Aan iedereen gedacht, 
zelfs letters meegebracht. 
Van chocola, 
Lekker, ha, ha, ha. 
Geëerd met een medaille, 
kijk uit anders val je. 

THVers, een kapje voor de mond, 
als ik het goed verstond. 
Oordoppen nog niet ontvangen, 
waar kun je die aan hangen? 
  
Al weer gezongen: De Woonboot, 
verd....... geen StOOMboot. 
Een ode aan ons bestuur, 
zij zijn niet duur. 
Alles gratis voor niets, 
verdienen zij een fiets? 
Het refrein, hartstikke fijn, 
gezongen als nachtegalen….zo klein. 

De Kerstman om de hoek, 
denk ik aan de zoete koek. 
Koek om op te eten,  
en snel te vergeten. 
Denken aan de lijn, 
chocola is ook niet fijn. 

Sneeuw valt op mij neer, 
vlokken keer op keer. 
Koud en veel wind, 
dus ga ik gezwind, 
naar de open haard, 
verrek een andere man met baard. 
De open haard is ras verdwenen 
dus hou ik kouwe benen. 

De Kerstman zit op Rudolf, 
O,  nee IN een golf. 
Hij roept Ho, Ho, Ho, 
de Golf vindt dat Zo, Zo, Zo. 

Een vouw met haar arm in het gips, 
zij zong niet over de twips. 
Iemand bracht haar naar huis, 
zette haar voor de buis. 
Waste haar rug, 
ging snel naar huis terug. 

Al met al een mooie gezellige avond! 
Cinny vroeg mij iets te schrijven over onze 
Sinterklaasavond. 
Met liefde en plezier haar wens vervuld.                                 

Tineke Velthoven, koorlid 

11-11-2017 optreden Coudewater 
Op naar Rosmalen, Coudewater. We werden in stijl opgehaald. 
Natuurlijk in de rode bus van Richard. 
Daar aangekomen waren de andere Tiona leden ook al gearriveerd. 
Binnen werden we hartelijk ontvangen door het bestuur. 
We kregen koffie, thee en iets lekkers . 
Voetje voor voetje kwamen de bewoners binnen. Gezellig! 
Het carnaval kon beginnen… 
Iedereen genoot op zijn manier, zongen of klapten mee. 
Er werd zelfs gedanst!! 
Dan genieten wij toch ook? 
In de pauze werden we getrakteerd op een glaasje fris. 
De keeltjes werden weer gesmeerd en wij konden er tegenaan. 
Met het laatste liedje gingen we met z’n allen tussen de bewoners staan. 
Het liedje was, hou me maar vast. 
Hierdoor ging het dak eraf. 
Dat was niet erg, we zijn zelfs volgend jaar zijn we weer uitgenodigd. 
In het nieuwe gebouw in Veghel. 
Het was weer super. 

groetjes Netty Willems en José Vissers, koorleden 

Wij wensen iedereen hele fijne, warme, liefdevolle 
en gezellige feestdagen en alle goeds voor het 

nieuwe jaar 2018! 

Jos, Tini, Alaine, Thea, Nellie, Corry en Cinny, 
Bestuur van Landerds Smartlappenkoor Tiona


