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Podiumavond 2016 

Op 15 december werden we weer ontvangen in een gezellige aangeklede 
zaal om met alle Tionaleden van een verrassende avond te gaan genieten. 
Roze Herman is vanavond de spreekstalmeester. Hij heet ons allemaal 
welkom en wenst ons een gezellige avond. 
1. De eigen band ‘Te Hooi en te Gras’ opent voor de twaalfde keer deze 
podiumavond en na “’t is donderdag”  volgen er nog vele vlotte melodieën. 
De sfeer zit er meteen goed in. 
2. Als tweede optreden komt Toni Stupers in haar eentje het toneel op. Zij 
zingt op overtuigende wijze het mooie lied ‘Duizend keer aan jou gedacht’ 
van Corrie Konings, begeleid door onze muzikanten. Ze doet het toch maar! 
3. Dan nog een solo optreden: deze keer beklimt Anny van de Bosch het 
podium. Op een ludieke manier gunt zij ons een kijkje in de wereld van een 
dementerende. Ach… als het spiegelbeeld me nog maar herkent! 
4.De eigen Tionamuzikanten worden aangekondigd, en er mag gedanst 
worden. Met Hans en Ton als zangers speelt de band de sterren van de 
hemel, maar het dansen blijft achterwege.  
5.Daarna volgt een grappige vertolking van een nieuw Tionalied door vier 
enthousiaste meiden, waarvan de meesten nog niet zo lang lid zijn van het 
koor,  en één zieke. Rara. Ze zorgden zelf voor een oplossing.  
6. Na de pauze verschijnt er weer een lang blauw doek ten tonele. Waar 
herinnert ons dat aan? 
Deze keer geen water, maar nu komen er zeven meiden achter de groene 
heuvels vandaan. Origineel en heel grappig wordt met behulp van allerlei 
voorwerpen en ludieke invallen heel enthousiast ‘Het land van Maas en 
Waal’ uitgebeeld. 
7.Natuurlijk verwachten we ook weer een ‘ingetogen’ optreden van de 
Smèrlappen. We worden verrast door de opkomst van enkele dames in een 
genopte outfit. Vergezeld door een man in een lichtblauw en eentje in een 
fel roze pak. Ze brengen een potpourri ten gehore met originele liedteksten, 
die zoals gebruikelijk niet altijd voor herhaling vatbaar zijn. Ze hebben  zoals 
gewoonlijk de lachers op hun hand. De kleding is daar mede debet aan. Een 
rok die aan pasvorm te wensen overlaat zorgt voor veel hilariteit. Een 
zangeres met een baard!  Een volslanke vrouw die probeert zonder goed 
gevolg haar benen bij elkaar te houden, probeert vervolgens de benen over 
elkaar, maar dat ziet er ook heel ongemakkelijk uit. De zaal reageert steeds 
rumoeriger met allerlei opmerkingen en lachsalvo’s.  
8.Ge kunt de pot op! Hiervoor krijgt het podium weer een nieuwe 
aankleding. Riet en Lisette komen op als Z.Z.P.-ers: Zeiken Zonder Poespas. 
Een andere betekenis: Zelfstandig Zonder Parochianen. Zo komen er nog 
allerlei frisse en onfrisse grappen en grollen bij deze wc-dames voorbij. Er 
wordt hartelijk om gelachen. Ook hiervan hebben we allen weer echt 
genoten, verleden tijd van echt genieten. 
Na het applaus van deze dames worden we nog verrast door gezellige 
dansmuziek. Tot in de laatste uurtjes wordt er nog volop bijgepraat en 
gedanst. 
Het was weer een geweldige en gezellige podiumavond, waarvan we 
allemaal genoten hebben. 
 
Groetjes, Ans de Graaf 
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Optredens en activiteiten tweede half jaar 2017 
Er zijn weer een paar gezellige activiteiten en optredens  gepland voor het komende half jaar Zet ze in je agenda, als 
dat nog niet is gebeurd. Informatie over precieze tijden e.d. volgt 
Op zondag 2 juli doen we weer mee aan het Liedertafelfestival De Meijerij in den Bosch. We hebben met ons grote 
koor een prachtige plek gekregen, namelijk op de Pensmarkt (dus aan de Markt) bij café de Boulevard. Zoals bekend 
zullen we weer met de bus gaan. We hebben aangekondigd met minstens 80 mensen te komen (exclusief 
muzikanten en dirigente) en we hopen dus die verwachtingen waar te kunnen maken. 
Op Zondag 16 juli doen we tussen 14 en 18 u. mee aan het midzomerconcert van fanfare Concordia op de Brink in 
Schaijk.  
Nieuw:  
Zaterdagavond 2 september gaan we tussen 20 u. en 22 u. een optreden verzorgen bij het Bike Festival Brabant bij 
de Kriekeput in Herpen. 
Op zaterdagavond 23 september is weer ons jaarlijkse Smartiesfestival. De commissie is al vergevorderd met de 
plannen en heeft een leuke band gecontracteerd: Rob, Ria, Ronnie en de Zippers. Een band die een beetje te 
vergelijken is met Fox & de Strotjes, die vorig jaar voor zo’n feest gezorgd hebben, maar natuurlijk toch weer anders. 
Het is nog onduidelijk wat we gaan doen op de Sinterklaasrepetitie  die dit jaar valt op donderdag 30 november. 
Vast staat in elk geval onze jaarlijkse podiumavond, die dit jaar gehouden wordt op donderdag 14 december 
 
De agenda is nog niet helemaal vol. Er komen zeer waarschijnlijk nog wel wat uitnodigingen voor deelname aan 
korenmiddagen of festivals. Helaas vinden die meestal plaats in de drukke maanden mei t/m oktober. We hebben al 
een paar uitnodigingen moeten afzeggen, omdat het te dichtbij ons Smartiesfestival was, of in de vakantiemaanden 
juli en augustus.  
Het zou fijn zijn als we weer eens een uitnodiging krijgen voor een optreden in een tehuis of instelling, zoals we ook 
tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben gezegd. Gelukkig zijn een paar leden die connecties hebben in die 
tehuizen daarmee ook al aan de gang gegaan, maar dat heeft nog geen concrete uitnodigingen opgeleverd. Het is 
natuurlijk ook prima als zo’n optreden in een tehuis pas volgend jaar kan plaatsvinden, omdat hun agenda voor dit 
jaar al vol zit. We hebben overigens geen zin om ons op te dringen bij tehuizen  of met ons koor te gaan leuren. Het 
moet van beide kanten de moeite waard gevonden worden.  
Ideeën voor optredens zijn van harte welkom bij Jos Cornelissen, josenjosje@planet.nl., tel. 461648  
 
 
 

 

Groesbeek tranendaltussendeheuvels  
Wij vertrokken op tijd het Brabants kwartiertje was 
slechts 12 minuten. Ton reed ons veilig naar Groesbeek. 
Een bus vol Tiona-leden. In Groesbeek heerste 
een gezellige en warme sfeer. Na een wandeling door 
Groesbeek werden er broodjes en water uitgedeeld. Het 
water kwam goed van pas de temperaturen liepen hoog 
op zo ook onze zang kwaliteit. Wij werden ontvangen 
door Smartlappenkoor Ochaarm. De dames droegen 
kleurrijke jurken met mooie bloemen, de heren leuke 
vrolijke pakken. Wat een uitstraling. Een meneer 
wilde solo zingen, mooie gevoelige en vrolijke "dingen" 
voor de microfoon, dat wilde hij gewoon... helaas… dit 
ging niet door, ik was bijna een en al oor. De optredens 
van Tiona liepen gesmeerd. Onze muzikanten speelde 
mooi. Iedereen was blij, Ellen ook en wij zongen goed. 
Een van onze twee ereleden zong met haar vriendin. Al 
met al een mooie herinnering! 
 
Tineke Velthoven 
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 Zondag 7 mei, Eerste korenmiddag Tiona 
Na een geweldig geslaagde Tiona avond vanwege het 15 jarig bestaan voor de iets jongere leden en 
supporters was het nu de beurt voor de iets ouderen onder ons. Het werd een korenmiddag met drie koren 
verschillend van karakter maar wel uit de smartlappen wereld. De leden van Tiona werden blij verrast bij 
binnenkomst met een munt van De Potter voor een kop koffie of thee en door de club met twee munten 
voor gratis drankje, op de tafels stonde voor iedereen heerlijke cake. Er waren drie koren deze middag nl 
GERE WEG uit Kerkdriel, HOGE NOOT uit Berlicum en natuurlijk Tiona. Tiona opende de middag en deed dat 
goed, alleen missen we vaak de tweede stem en meerdere mannen, dit viel extra op omdat dit bij een ander 
koor geweldig was. Het tweede koor was Hoge Noot, een heel leuke groep, goed gezongen maar het was 
jammer van het geluid (orkest band) dat niet geheel uit de verf kwam en alleen maar dames maar dat is hun 
keuze. Het derde koor was Gere Weg een geweldig koor met veel mannen en de tweede stam was erg goed, 
ook een mooi orkest. Na een korte pauze waar weer ieder werd verrast met een hapje gingen we verder met 
een optreden van ieder koor. Toen deze drie optredens, achter de rug waren kwam het spektakel stuk van 
deze middag n.l. DE SAMENZANG DOOR DRIE KOREN plus minus 150 zangers en zangeressen met hun 
geweldige muzikanten, Een waar SPEKTAKEL. Er werd massaal meegezongen door het publiek en wat hebben 
ze genoten. Bestuur en medewerkers van deze middag verdienen een pluim zo goed dat alles verliep, ook 
een extra vermelding voor het Tiona orkest ze flikken het maar weer keer op keer. Ik denk en met mij velen 
voor herhaling vatbaar. 
 
Tiona lid Netty Willems. 

 
 
 

          
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Korenmiddag 7 mei bij De Potter 
Tijdens onze aanwezigheid vanuit het bestuur vorig jaar 
bij de jaarvergadering van de korenbond LOVOK 
(Landelijke organisatie van ouderenkoren) werden wij 
door het LOVOK-bestuur gewezen op de mogelijkheden 
om een korenmiddag te organiseren, ondersteund door 
een financiële bijdrage vanuit LOVOK. Daarnaast hadden 
wij door de bijdrage eind 2016 vanuit de 
clubkascampagne van de Rabobank ook meteen enige 
financiële armslag om een dergelijk evenement te 
organiseren. 
Zo ontstond binnen het Tiona-bestuur het initiatief om dit 
jaar een korenmiddag op de agenda te zetten. Er werd 
een werkgroepje gevorm waarin ondergetekenden de 
voorbereidingen daarvan ter hand namen. Vrij snel 
werden al een datum (7 mei) en de locatie (De Potter) 
vastgesteld en zijn wij op zoek gegaan naar 
geïnteresseerde smartlappenkoren. Dat werden Gère 
Weg uit Kerkdriel (maakten vorig jaar tijdens het 
smartlappenfestival in Grave een vrolijke indruk op 
menigeen binnen ons koor) en Hoge Noot uit Berlicum 
(ontmoet tijdens de jaarvergadering van korenbond 
LOVOK).   
En zo werd het zondag 7 mei. Na het inrichten van de zaal 
en het verwelkomen van de gastkoren, een mooi aantal 
geïnteresseerde toehoorders en een delegatie van het 
LOVOK-bestuur kon om twee uur die middag “ons 
feestje” beginnen. Als gastkoor traden wij als eerste op, 
gevolgd door Hoge Noot en Gère Weg. 
Al snel bleek het geluid vooral in de “lage zaal” 
onvoldoende te zijn, zeker tijdens het optreden van het 
kleinste koor Hoge Noot. Na enige aanpassingen aan de 
plaats van een van de geluidboxen en enkele microfoons 
voor het podium, was dit na de pauze wel iets beter. Dit is 
voor verbetering vatbaar, waar de komende tijd meer 
aandacht aan geschonken moet worden. Maar van begin 
af aan zat de sfeer er meteen goed in en werd gaande 
weg de middag steeds vrolijker en uitbundiger. Dit werd 
vooral ook door de delegatie van het LOVOK-bestuur 
ervaren en verwoord in “gezellig zo’n 
smartlappenkorenmiddag, dit maken wij tijdens de 
andere korenmiddagen zo niet mee” 
Aan het eind van de middag leidde de samenzang van de 
drie koren tot een carnavaleske sfeer en kunnen wij 
terugkijken op een middag waar wij een goed gevoel aan 
over hebben gehouden en een evenement dat voor 
herhaling vatbaar is. 
Zo zie de mar, als thuis de noot hoog is, ben de gère weg 
en samen zingen met tiona is dan alles.  
 
Alaine, Thea en Tini 
 
 
 
 
 

Wist je dat: Ons oudste lid, Marga Janssen, 
in juni 81 jaar is geworden? En dat ons 
jongste lid, Madelies Barten, in november 
50 jaar is geworden? Dat de gemiddelde 
leeftijd op 1 juli 2017 66,6 jaar is? Dat we 
samen ruim 8000 jaar oud zijn? En dat we 
eind 2030 samen 10.000 jaar oud zijn? Dat 
gaan we dan vast wel vieren!!  
 
Wist je dat: Ons koorlid Hans Heurkens 
acht weken niet van de partij geweest is? 
Hij had er een goede reden voor! Samen 
met zijn vrouw Wilma is hij naar Santiago 
de Compostela (ligt in Spanje) gefietst. Een 
tocht van 3099 km. En dat in 8 weken, met 
6 fietsvrije dagen…. Samen hebben ze het 
heel fijn gehad en ze nemen dit als een 
bijzondere en buitengewone fijne en 
waardevolle levenservaring de rest van 
hun leven mee. 
 
Wist je dat: We 159 volgers op FB hebben? 
Dat 1056 personen het filmpje betreffende 
de Korenmiddag hebben bekeken? Dat 
zelfs 1569 personen het filmpje van de 
repetitieavond hebben gezien? 
 
Wist je dat: Gerard Verploegen geniet van 
muziek tijdens het rijden? Maar dat hij bij 
aankomst bij de Potter (de Korenmiddag) 
de radio aan liet staan, het raam open liet 
staan, het contact aan liet staan, de 
sleutels er dus in zat… dus toen hij en Mimi 
naar huis wilde gaan moest Theo Potjes 
met startkabels zijn auto weer aan de praat 
brengen.. 
 
Wist je dat: We Mientje Pashouwers na de 
vakantie begroeten we als nieuw lid! 
 
  
 



           

   
 
                  

     
 
             Op 13 april is ons enthousiast en trouw lid  
                       Willemijn van Dam overleden.   
                    Onze “Lady” die steeds met verve  
                “Vino, Vino, waar blijft de wijn” zong! 
 
 

 
            

 

Op carnavalszondag was het weer feest 
bij DAT KLEINE CAFE de Potter. 

TUSSEN KROEGEN EN KERKEN wist menig feestvierder 
Tiona daar  te vinden. 
Het was een bonte menigte, zelfs PATSY werd 
bezongen. 
Het glas werd vaak gehesen maar of men OP BLOODY 
MARY DRONK  betwijfel ik. 
Een ieder had het zeer naar de zin, pas toen Tiona 
stopte met zingen trok ieder weer DE WIJDE WERELD 
IN om te ontdekken dat de stoet niet meer door HET 
LAND VAN MAAS EN WAAL trok. 
Geleidelijk aan kwam bij ieder weer het besef dat HET 
LEVEN GOED IS IN HET BRABANTSE LAND. 
Gaande weg de middag steeg de temperatuur 
behoorlijk, maar BRANDEND ZAND is het niet 
geworden. Er werd luidkeels  meegezongen dus DE 
KLOKKEN VAN ARNEMUIDEN konden we niet horen 
luiden. Men raakte hier en daar langzaam aan in hoger 
sferen, men kon misschien wel bijna de SIERRA MADRE 
zien verrijzen. Een ieder die voorbij liep zei, HOOR DIE 
MUZIEKANTEN en konden de verleiding  niet 
weerstaan naar binnen te komen. Alle mensen waren 
weer prachtig uitgedost, zelfs DE CLOWN was 
aanwezig. 
Men maakte zich geen zorgen over allerlei regeltjes, 
LAAT MAAR GAAN ZOALS HET GAAT is met deze dagen 
het motto. Menig danseres in ruste kwam in Aktie op 
de flamenco klanken uit VIVA ESPAGNE. Mocht men 
het carnavalsgedruis willen ontvluchten dan ben je bij 
Nelis en Leentje op DE WOONBOOT van harte welkom. 
ALS DE NACHT VERDWIJNT zal menigeen nog met een 
blij gevoel terug denken aan onze mooie klanken. In de 
steek gelaten door ROCKIN BILLY kun je beter naar de 
Potter komen, daar ben je niet alleen. 
Het is weer een knalmiddag geweest. De muziek 
DONDERDE EN BLIKSEMDE  door de zaal. Zou men me 
vragen deze gezellige middag af te schaffen, zou ik 
volmondig zeggen AN ME NOOIT NEE NOOIT NIE. NIE 
KNIEZE NIE ZEUREN, maar heerlijk feesten is waar het 
deze middag om gaat.  
MEISJES MET RODE HAREN, maar ook met blonde, 
zwarte, bruine of grijze haren waren voltallig aanwezig. 
Aan het einde van de middag was het wel nodig om 
tegen sommigen te zeggen HOU ME MAAR VAST. LAAT 
DE ZON IN JE HART en geniet nog lekker na van deze 
mooie middag. Rest mij om nog een maal te 
PROOSTEN op Tiona, de Potter en al onze gasten. 
  
Marij Zieldorff 
 

Repetitie 2017
 
Repetitiedata 2e helft 2017: 
 
24 augustus 
7   september 
21 september 
5   oktober 
19 oktober 
2   november 
16 november 
30 november 
14 december Podium 
  
Repetitiedata 1e helft 2018 
 
11 januari  
25 januari 
8   februari 
22 februari 
8   maart 
22 maart ALV 
5   april 
19 april 
3   mei 
17 mei 
31 mei 
14 juni 
28 juni   
 
                  



               
 

Jos en Josje zijn hun zolder aan het opruimen! De zolder lag vol met ouwe spullen!  
   Zelfs onbekende krantenknipsels uit 2006 kwamen tevoorschijn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
                                                                                    
                                                      

Smarties 2017 
Op zaterdagavond 23 september a.s. houden we weer ons eigen Smartiesfestival. Ook dit jaar hebben we weer   
een band gevonden die met ons samen een gezellige avond wil organiseren. Dit jaar zijn dat: Rob, Ria, Ronnie & 
de Zippers! Vijf leuke mannen en twee mooie vrouwen brengen een programma met Nederlandstalige muziek, 
dat wederom riekt naar het sentiment van de jaren vijftig en zestig. De tijd dat Nederland nog smaller was dan 
smal, nog braver dan braaf. Lieve liedjes, romantische liedjes, ondeugende liedjes en zo af en toe een stout liedje. 
In de negentiger jaren van de vorige eeuw speelden Rob, Ria, Ronnie & de Zippers met veel succes in zalen en 
theaters door heel Nederland. Na aanhoudende verzoeken gingen de Zippers weer de repetitieruimte in voor een 
éénmalig reünie-optreden. Het plezier en het enthousiasme bleken echter te groot om het daarbij te laten. Na 
een paar succesvolle optredens gaan de Zippers opnieuw het podium betreden om met hetzelfde plezier als toen 
de hits te spelen van onder anderen, Peter Koelewijn, Willeke Alberti en de Fouryo’s en eigen hits van 
Amerikaanse meidengroepen als The Shangri-Las en de Chiffons. Een van de zangeressen is voor een half jaar op 
vakantie, maar de Zippers hebben gelukkig een nieuwe zangeres gevonden die de Zippers weer compleet maakt. 
We gaan een aantal liedjes met hen samen zingen en hebben daarvoor nog twee repetities; de eerste na de 
vakantie, 24 augustus oefenen we alleen met ons koor. Op 7 september bezoeken de Zippers ons en repeteren 
zij met ons samen. Zorg dat je van de partij bent dus! Dit jaar gaan we niet in bonte kledij, maar gewoon in 
zwart-rood; maar dat mag natuurlijk gerust in de stijl van de jaren vijftig-zestig zijn. Voor meer info over de 
band kan je hun facebookpagina bekijken: https://www.facebook.com/dezippers/  Of beluister alvast een lied 
op You Tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=39yL4qMnhv  Binnenkort krijgen jullie de teksten van de liedjes die we 
met hen zingen via de mail; kan iedereen thuis oefenen in de vakantie!  
Cinny 

          Het bestuur wenst jullie allemaal een hele fijne zomervakantie toe!  
                                                                                
 
 
 

https://www.facebook.com/dezippers/
https://www.youtube.com/watch?v=39yL4qMnhv

