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Woordje van de voorzitter: 

12,5 jaar Tiona alweer! En dat hebben we –bescheiden- gevierd 
dit jaar. Naast diverse optredens, was ons Smartiesfestival toch 
wel het hoogtepunt. Wat was het weer gezellig! 
Het wordt steeds meer een festival wat bekend is bij velen in de 
omgeving.  

Ook het bezoek van de Sint 
was dit jaar bijzonder.  
We verloren dit jaar ons 
koorlid, Piet van Hinthem; we 
zullen hem niet gauw 
vergeten en misten hem nu 
extra omdat hij vorig jaar, 
samen met Ton, onze Zwarte 
Piet was. Daar had de Sint al 
iets op gevonden (zijn 
Kanarie Piet).  

Toen Nellie aangaf dat ze het zo jammer vond dat Sint en Piet het 
woonzorgcomplex Vierhoven niet konden bezoeken, namen we 
snel een besluit. Dan doen wij dat toch; in de middag naar 
Vierhoven en ’s avonds naar Tiona. Piet Ton kon niet mee, die 
moest nog werken, dus gauw een nieuwe Piet gezocht… en dat 
was ik…… 
Het was fijn om samen met Sint alle afdelingen van Vierhoven te 
bezoeken en deze mensen even te laten genieten. ’s avonds 
mochten we naar Tiona en daar was de ontvangst geweldig. Wat 
een leuke, gezellige club mensen die allemaal even enthousiast 
waren. Het was een genot al die stralende gezichten te zien en te 
zorgen voor een ouderwets gezellig Sinterklaasavondje.  

We zijn een mooi koor; een koor met een lach en een traan, we 
zingen over vreugde en verdriet. Zingen is gezond, zingen is een 
uitlaatklep, zingen werkt helend, je gebruikt je emotie en energie 
en dat geeft je dan ook weer kracht en energie, het maakt je 
gelukkig en blij. Het is heerlijk om uit volle borst te zingen met 
een groep mensen, het geeft een gevoel van saamhorigheid 
en verbinding. En dat geldt volop voor ons koor, we zijn zo’n 
beetje één grote familie! De kroon op met z’n allen zingen, is 
zingen en muziek maken voor publiek! 
We hebben een stel geweldige muzikanten, een super-
dirigente, een hard werkend bestuur en 120 enthousiaste 
leden. Het is soms veel werk, maar wel een genoegen om 
voorzitter van deze club te mogen zijn. Ik geniet ervan! 
Ik wens jullie allemaal hele fijne Kerstdagen en heel veel 
goeds voor 2015!!! 

Muzikale groetjes, Cinny 

SMARTIESFESTIVAL 2014 KNALT  MET 
BIJTELS ; ‘HET IS ZO STIL IN MIJ’ 

Het Smartiesfestival was er in elk opzicht 
een van superlatieven; veel bezoekers, 
veel zon en vooral heel veel gezelligheid 
en vrolijke muziek. Met de band De 
Bijtels scoorde Tiona volop. Een 
perfectie combi met het enorme koor. De 
jeugdige bandleden van de Bijtels 
hadden er zichtbaar plezier in om met  
Smartlappenkoor Tiona het muzikale 
avontuur aan te gaan. Tijdens de 
gezamenlijke sessie werkte het festival 
zich naar  het hoogtepunt van de dag.  
De zaal barstte bijna uit haar voegen 
toen de band, het koor en publiek samen 
‘Het is stil in mij’ zongen. Gelukkig deed 
ook het zonnetje een duit in het zakje. 
Op het plein voor de grote zaal van de 
Potter  was het terras ook overvol 
publiek. Bijzondere gasten waren 
burgemeester M. Bakermans en 
wethouder M. Böhmer die een aantal 
liedjes meezongen. Tiona is ook 
supertrots op de band HaRP die 
voortkomt uit de eigen gelederen en nu 
als nieuwe band met een geheel eigen 
repertoire aan de weg gaat timmeren.  
Een van de eerste optredens voor het 
grote publiek was zondag tijdens het 
Smartiesfestival. De Bijtels sloten het 
festival swingend af en hielden het 
publiek nog lange tijd op de dansvloer. 
Het Smartiesfestival werd afgelopen 
zondag voor de derde keer op rij 
gehouden in zaal de Potter. En bij elke 
editie komen er steeds meer mensen. 
Ook de loterij wordt steeds grootser 
dankzij de royale giften van de Schaijkse 
middenstand en het groeiend aantal 
sponsors. Daar mee is in elk geval de 
voortzetting en de groei van het 
evenement gegarandeerd.   
          Willie Roks, bestuurslid 
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Waar gaan we optreden in de eerste helft 
van 2015? 
Zoals gewoonlijk weten we nog niet precies waar we 
allemaal echt zullen optreden het komend half jaar, er 
kunnen immers nog altijd aanvragen komen en geplande 
activiteiten kunnen niet doorgaan of veranderen. Maar we 
hebben intussen het volgende vastgelegd: 
Op dinsdagmiddag 22 januari treden we weer op met een 
kleine delegatie (20 zangers) bij Vierhoven in Schaijk. 
Na het geweldige succes vorig jaar zijn we ook dit jaar weer 
van de partij op carnavalszondag 15 februari in het café 
van De Potter. 
We zijn zojuist ook uitgenodigd om te komen zingen met 
maximaal 50 zangers op woensdagmiddag 6 mei op de 
korenmiddag die onze zustervereniging, het seniorenkoor 
‘Gezelligheid’ uit Schaijk, organiseert ter gelegenheid van 
hun 40 (!)-jarig bestaan. 
Verder hebben we ons ingeschreven voor de volgende 
activiteiten: 
Zondag 26 april wederom voor het Festival van het 
Nederlandse Lied in Uden.  
En op zondag 5 juli hopen we weer mee te kunnen doen 
op het het smartlappenfestival in Grave. 
Het is nog even afwachten of deze activiteiten doorgaan, we 
hopen uiterlijk in januari meer te weten. Mocht het 
onverhoopt allemaal niet doorgaan, dan gaan we natuurlijk 
snel op zoek naar andere mogelijkheden voor komend 
voorjaar. Meestal lukt dat wel, want in het algemeen ziet 
men ons graag komen. 
En als jij nog kansen ziet voor optredens, evt. pas in het 
najaar of volgend jaar: we horen het graag. 

Anny van de Pas en Jos Cornelissen 

Wat zijn we toch een gezellig koor! 

Op zondag 26 oktober hebben we een hele middag, 
van 13.00 tot 18.00 u. doorgebracht in Café ’t Heike 
in Mill. We zongen daar samen met het Millse 
smartlappenkoor de Straetlappen en de Rooise 
Tulpen uit St. Oedenrode een ‘smartlappenmiddag’ 
vol. 
We waren maar met 40 mensen. Deze keer waren 
wij eens het kleinste koor, de andere koren waren 
met (iets) meer mensen. Gelukkig was Ellen net op 
tijd terug uit Ghana om ons te dirigeren. Ook alle 
muzikanten waren van de partij. 
We werden verwelkomd met koffie en thee en we 
kregen ook allemaal een consumptiebon. De eerste 
set, waarin elk koor een half uurtje mocht zingen, 
was nog een beetje afwachtend. Maar er werd toch 
al goed meegezongen: ons publiek bestond immers 
vooral uit de zangers van de andere koren. En vooral 
onze mensen zongen om het hardst met de andere 
koren mee. Hartstikke leuk om zo eens andere koren 
echt mee te maken en de overeenkomsten en de 
verschillen te zien. Overeenkomsten waren er 
natuurlijk heel veel: we houden allemaal van zingen 
en ook min of meer hetzelfde repertoire, dat we 
enthousiast zingen. Elk koor had wel een paar ‘eigen’ 
liedjes, maar de meeste liedjes van de anderen 
staan ook in onze map. Verschillen waren er ook: wij 
zijn bijvoorbeeld de enigen die meezingboekjes 
uitdelen en daarmee aangeven dat eigenlijk iedereen 
kan zingen zoals wij. Anderen hebben iets meer 
pretentie en willen toch ook graag dat je naar ze 
luistert. De Rooise Tulpen maken duidelijk iets meer 
werk van acts bij het zingen en dat maakte het wel 
weer aantrekkelijk. Jammer dat ook hier het geluid 
vaak te wensen over liet. Alle koren proberen 
overigens goed in de maat mee te wiegen op de 
muziek. Het viel niet altijd mee, ook omdat het 
podium te klein was en er dus altijd een paar 
zangers buiten stonden. Bij het ene koor stonden de 
mannen allemaal aan één kant, bij de andere koren 
meer in het midden. Wij deden in elk geval zeker niet 
onder voor de andere koren, ik had zelfs het idee dat 
wij op een aantal punten het best uit de verf 
kwamen, zeker wat betreft enthousiasme bij het 
zingen. En ik vond dat wij ook een mooi repertoire 
hadden.Bij de tweede set, die wij mochten openen, 
werd het echt heel gezellig. Er werd volop 
meegezongen, zeker bij De Woonboot (gezongen 
door Henk Derks) en de eerste polonaise ontstond 
ook.  Dat is zo doorgegaan bij de andere koren, 
zeker ook omdat een aantal mensen van ons heel 
enthousiast mee zongen en mee de polonaise in 
gingen. Veel ander publiek dan de aanwezige koren 
was er eigenlijk niet, maar dat was bij zo’n 
constructie ook niet erg: zangers van 
smartlappenkoren zijn nu eenmaal een enthousiast 
publiek.  
De middag werd afgesloten door met alle koren 
samen voor het podium en onder leiding van de 
sprankelende dirigente van de Straetlappen 
‘Sierra’ te zingen: echt een ontroerende en 
waardige afsluiting van een gezellige middag. 
Alles bij elkaar was het heerlijk om te doen. Goed 
dat we ja hadden gezegd op hun uitnodiging en 
de mensen die er waren zeiden ook allemaal dat 
ze er geen spijt van hadden om zich hiervoor in te 
schrijven. 
Jos Cornelissen, bestuurslid 

Optreden Buurthuis De Vonder in 
Coudewater Rosmalen 
Zaterdagmiddag 14 juni 
Nou zet 3 vrouwen in één auto met adres van optreden. En 
een Tomtom. Hoe moeilijk kan dat zijn. In Ravenstein de 
snelweg op. En ja hoor, gewoon rechtdoor. Bij Nistelrode de 
afslag en weer terug. Bij Rosmalen 2e afslag. Hé, dit ziet er 
bekend uit. Rechts, restaurant, stoplichten links en meteen 
weer links was vroeger (ja we zijn al 55+ en 60+) 
Coudewater. Maar niet zo groot. Dus heen en weer met 
auto. En Tomtom van slag af:  “ga terug” ja, daaag. We 
kwamen om klokslag 2 u. binnen. Gelukkig nog koffie. Met 
30 pers. van Tiona en ons voltallige muzikale begeleiding 
was het een leuk groepje. Er zaten ongeveer zo’n 40 
mensen naar ons te luisteren. We hebben weer met volle 
overgave onze liedjes gezongen. En het is dan ook weer 
mooi om te zien. Hoe mensen, dit keer anderen met hun 
gebreken, dan mee zingen en gezichtjes gaan stralen van 
herkenning. En daar doen we het ook voor. Je zingt 
natuurlijk ook voor je eigen ontspanning. Maar ook om onze 
medemens een gezellige middag te bezorgen. Zelf ben ik 
vanaf de oprichting van Tiona erbij. En ik vind het altijd een 
geweldig mooi gezicht.  Als je mensen door bepaalde 
liedjes uit hun schulp ziet kruipen. Dus het was weer een 
gezellig en mooi maar vooral warm optreden.  

Anja Schuts, koorlid 



Wist je datjes……. 
Wist je dat….de ouderen iets 
van de jongeren kunnen leren, 
zo leerde Sem van Hoogstraten 
aan Corry hoe ze de site op kan 
vrolijken. 
Wist je dat…..alle leden die 
bankieren bij de RABO-bank 
ook kunnen zorgen dat ze lid 

worden van deze bank (gratis en zonder 
verplichtingen). 
Wist je dat ….alle leden, familie en vrienden dan in 
2015 weer kunnen stemmen op Tiona (via de 
RABO Clubkas Campagne) en dat dat geld 
oplevert voor onze club. Dit jaar was dat € 726,-!!! 
Wist je dat….er 2 leden opgezegd hebben; Anny 
van de Elzen en Betty Ensink. We verwelkomen 
dus 2 nieuwe leden; Marlies Aarts en Toon van den 
Bergh.  
Wist je dat….Annie van Grinsven al 3 keer haar 
jas kwijt geraakt is bij de Potter; ze heeft ‘m nu nog 
niet terug. 
Wist je dat….Hans de Rooy, onze gitarist,  zijn 
muziekmap kwijt is en dat hij die niet kan missen. 
Wist je dat….we sinds 2014 een Facebookpagina 
hebben en 77 likes. Dat kunnen er meer 
worden….volg ons. 
Wist je dat….we onlangs een basversterker 
gekocht hebben, zodat Piet van de Linden, onze 
basgitarist, niet steeds meer hoeft te slepen met 
dat zware ding naar de Potter. 
Wist je dat….we in 2016 ons 15-jarig bestaan 
gaan vieren. Houd zaterdag 28 mei 2016 dus vrij! 
Wist je dat….wij een geweldige invaldirigente 
hebben, die met veel enthousiasme af en toe de 
taak van Ellen overneemt. Hulde voor Josje! 

Verandering van korenbond 
Tiona is met ingang van 2009 lid geworden van De Bond voor 
Smart & Levensliederen. Deze bond was in 2007 opgericht 
met als doel, de belangen te behartigen van alle koren in 
Nederland, ongeacht de achtergronden van deze koren. 
Een van de belangrijkste doelstellingen was daarbij de koren 
te vrijwaren van juridische en financiële risico’s m.b.t.  Buma-
rechten. 

Buma regelt in Nederland de vergoeding waarop componisten 
en tekstschrijvers recht hebben, wanneer van hun werk 
gebruik wordt gemaakt. En wij brengen de liedjes van diverse 
Nederlandse auteurs bij verschillende openbare optredens ten 
gehore. Via een korenbond wordt de vergoeding geregeld 
door een vast bedrag per koorlid dat wordt afgedragen. 

Tot eind vorig jaar hebben wij met De Bond voor Smart & 
Levensliederen geen problemen gehad tot dat de contributie 
die wij per koorlid moeten afdragen plotseling werd verhoogd 
met circa 30 %. Daarover hebben wij in januari van dit jaar 
een gesprek gehad met een van de bestuursleden van de 
bond. In dat gesprek is duidelijk geworden dat de 
buitensporige contributieverhoging voornamelijk het gevolg 
was van de wijze waarop deze werd berekend en 
voornamelijk voor ons zo nadelig uitpakte vanwege de grootte 
van ons koor. Het gesprek heeft er wel toe geleid dat deze 
contributieverhoging voor ons grotendeels werd teruggedraaid 
voor 2013 en 2014. In het gesprek ontstond echter ook een 
duidelijk beeld van een korenbond die nog door slechts één 
bestuurslid wordt geleid en waar een democratische controle 
vanuit de aangesloten koren niet goed geregeld is. 

Dit heeft er toe geleid dat wij ons in de loop van dit jaar zijn 
gaan oriënteren op de mogelijkheid tot aansluiting bij een 
andere korenbond. Daarbij zijn wij uitgekomen bij LOVOK/
Rebo Brabant. LOVOK staat voor landelijke organisatie voor 
ouderenkoren en bestaat uit twee afdelingen Rebo Brabant en 
Rebo Limburg. Bij Rebo Brabant zijn naast de Brabantse 
koren ook koren uit de andere provincies van Nederland 
aangesloten en bestaat uit 126 koren met samen ca. 3600 
leden.  

Uit gesprekken met de voorzitter van Rebo Brabant is 
gebleken dat wij als smartlappenkoor van harte welkom zijn 
en de contributie voor ons interessant is. Daarnaast is bij deze 
bond sprake van een democratisch gevormd bestuur, waarop 
vanuit de leden en ledenvergadering duidelijk sprake is van 
invloed op het reilen en zeilen van deze korenbond. Dit heeft 
het bestuur van Tiona doen besluiten om het lidmaatschap 
van De Bond voor Smart & Levensliederen op te zeggen en 
hebben wij ons aangemeld als lid m.i.v. 1 januari 2015 bij 
LOVOK/Rebo Brabant. 
Tevens is duidelijk geworden dat wij bij deze nieuwe bond ver 
weg het grootste koor zijn en misschien zijn wij wel het 
grootste (smartlappen)koor van Nederland??? Over dit laatste 
zullen wij de komende tijd trachten meer duidelijkheid te 
krijgen. 

Tini Wingens, bestuurslid 



         
 

Ons optreden in Nieuwe Hoeven 
Op dinsdagmiddag 4 november verzorgde TIONA een optreden in verpleeghuis Nieuwe Hoeven. Ons was verzocht 
om een kwartier voor tijd aanwezig te zijn. Aan die wens heb ik voldaan, maar toen ik arriveerde bleek het halve koor 
al in de startblokken te staan, allemaal in de vertrouwde TIONA-kleuren. De zangers en zangeressen hadden er 
duidelijk zin in. Misschien had een en ander ook wel te maken met het feit, dat menigeen ook wel eens wilde zien waar 
men te zijner tijd misschien terecht zou  komen, ook al kwam men daar natuurlijk niet openlijk voor uit. Maar je weet 
maar nooit. 
Verpleeghuis Nieuwe Hoeven is in Schaijk en verre omgeving een begrip, ook voor mij. Al was ik er wel eens op 
bezoek geweest, ik wilde voordat we er gingen zingen wel eens precies weten, wat de bedoeling is van zo’n 
verpleeghuis. En wat doe je dan in zo’n geval, juist, je gaat struinen op het internet. Daar vond ik het volgende: 
Midden in het rustige, groene buitengebied van Schaijk ligt het verpleeghuis dat een veilige en warme plek biedt aan 
138 bewoners met geheugenproblemen. De prachtige omgeving nodigt mensen uit voor een lekkere wandeling 
waarbij ze kunnen genieten van de mooie locatietuinen. Veel bewoners komen uit de kleine dorpen in de omgeving. 
Dat leven wordt in Nieuwe Hoeven zoveel mogelijk voortgezet. De sfeer is gemoedelijk en informeel. De bewoners 
kunnen lid worden van tal van verenigingen waar zij kunnen koken, timmeren, sportief bewegen, zingen of naar 
muziek luisteren. Regelmatig zijn er dansavonden. Een grote groep betrokken vrijwilligers ondersteunt de 
medewerkers bij het opzetten van activiteiten. 
Toch weer wat wijzer geworden. Ik wist namelijk niet beter dan dat er demente bejaarden gehuisvest zijn, maar dat 
klopt dus niet helemaal, want het gaat om mensen met geheugen-problemen en ik geef het eerlijk toe, daar heb ik ook 
wel eens last van. Oei, dacht ik toen, misschien had ik toch maar beter thuis kunnen blijven. Ik nam me voor om 
helemaal achteraan te gaan staan, zodat ik niet al te veel op zou vallen. 
Terug naar ons optreden. Er waren ruim vijftig leden die onder de bezielende leiding van Josje hun uiterste best deden 
om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Ellen had blijkbaar geen vrij gekregen van school of ze had nog last van 
een “jetlag”, feit is dat ze er niet was. We moesten het dus doen met Josje. En dat ging prima. Ze liet zich van haar 
beste kant zien, ofschoon ze ook af en toe toch ook wel met de rug naar ons gekeerd stond, omdat ze de toehoorders 
wilde aanmoedigen om mee te zingen. En dat lukte wonderwel. Vooral bij liedjes, die velen nog van vroeger kenden, 
zongen ze mee, soms tot tranen toe bewogen. Toppers waren in dit verband o.a. De smokkelaar, Kleine Greetje en 
Daar bij die molen. Dat de jonge blonde grenscommies zijn aanstaande schoonvader neerschoot, daar maalden de 
toehoorders niet zo om, want per slot van rekening was die man “slechts”  zwaargewond, ook vervelend natuurlijk, 
maar er was toch kans dat hij er weer bovenop zou komen. Had hij trouwens ook maar niet moeten gaan smokkelen. 
Eigen schuld, dikke bult.  
Aangrijpender kwam het verhaal van de clown over. Aan het luisterende publiek was goed te merken dat men erg 
meeleefde met deze zielige figuur met zijn droevige gezicht en zijn stille verdriet. En dat hij op het eind met zijn te 
kleine hoed en zijn te grote schoenen ook nog dood ging, dat was voor sommige aanwezigen te veel. Dit had TIONA 
nooit moeten laten gebeuren. Als uiting van protest besloten enkelen om niet meer naar de resteren liedjes te 
luisteren. Gelukkig maakten de muzikanten die in de straat speelden toch nog wel een beetje goed, maar sommigen 
bleven tot het eind van de voorstelling toch een naar gevoel overhouden. 
Al met al was het in Nieuwe Hoeven toch een geslaagde uitvoering, maar liedjes als Ketelbinkie, Patsy, Manuela, Het 
stille klooster en Het parelsnoer kunnen we daar toch maar beter niet zingen. Niet van die treurige liedjes, daar 
worden de mensen maar depressief van. Neen, dan liever vrolijke, positieve nummers als Johanna De lafaard of vuile 
huichelaar.  Piet Manders, koorlid 

!Repetitie data 2015! 
8 januari  Nieuwjaarsborrel 
22 januari 
5 februari 
19 februari 
5 maart 
19 maart  Algemene Ledenvergadering  
2 april 
16 april 
30 april 
21 mei   
4 juni 
18 juni 

Vakantie 

27 augustus 
10 september 
24 september 
8   oktober 
22 oktober 
5   november 
19 november 
3   december   Sinterklaas 
17 december   Podiumavond 
            

Mag ik mezelf voorstellen: 

Sinds kort ben ik lid van zangkoor Tiona uit Schaijk. Volgens 
de site staat Tiona voor Thuis Is Ook Niet Alles. Ik voel me 
echter al prima thuis bij zangkoor Tiona maar ben ook 
graag thuis in het mooie Zeeland waar ik samen met mijn 
vrouw op de Graspeel woon. Mijn naam is Jo Habraken, 71 
jaar en ben getrouwd met Mien Geurts van Kessel uit 
Schaijk. Samen hebben we 3 kinderen en zijn we de trotse 
opa en oma van zes kleinkinderen. Met heel veel plezier en 
passie heb ik jaren gewerkt op ons melkveebedrijf. Ik ben 
er nog steeds regelmatig te vinden om mijn zonen te 
helpen die het bedrijf hebben voortgezet. Naast het 
meehelpen op de boerderij en oppassen op de 
kleinkinderen ga ik graag fietsen samen met Mien. Verder 
kan ik ook genieten van het werken in mijn tuin. Eigenlijk 
heb ik altijd genoten van muziek en tijden het werken 
hoorde je mij dan ook regelmatig zingen. Nu ik wat meer 
vrije tijd heb leek het me leuk om hier wat mee te doen en 
dus besloot ik naar zangkoor Tiona te gaan. Met veel 
plezier! Mijn kleinkinderen kijken al uit naar het eerste 
optreden van hun opa! 

Jo Habraken, koorlid 


