
                          Optreden bij Kriekeput erg gezellig! 
Op zondag 6 september hebben we gezongen bij de Kriekeput in Herpen. Toen we om twee uur arriveerden waren al 
heel wat leden aanwezig. De zon brak regelmatig door de wolken heen en er zat al een handjevol publiek op ons te 
wachten. Toen we eenmaal aan het zingen waren, kwamen er steeds meer mensen naar ons luisteren. Iedereen zong 
uit volle borst mee. Het werd steeds gezelliger! Onze solisten: Jos, Henk en Willemijn waren in vorm. Ze hebben alle 
drie erg goed gezongen. Hun stemmen klonken prachtig in de bosrijke omgeving. Het is hoog tijd om ze daarvoor 
eens te complimenteren! Alle leden van Tiona deden hun best om er een leuke middag van te maken. Dat ze daarin 
zijn geslaagd, was te horen aan het applaus. Wij en ook ons publiek vonden het een feestje. Na afloop sprak een 
mevrouw mij aan en ze zei: ‘’Wat hebben jullie een gezellig koor! Jullie zongen met zoveel plezier, dat wij er helemaal 
blij van werden. Hopelijk komen jullie nog eens terug.”  Een mooier compliment kunnen we niet krijgen, toch? Dus 
lieve mensen, laten we vooral zo door blijven gaan! 
Groetjes, Bep van Egmond, koorlid 

Smartiesfestival 2015 
“Tiona gaat scoren! Niet dat het smartlappenkoor plotseling zo 
sportief is geworden, toch wil het koor wel inkoppen met een super 
goeie band voor het Smartiesfestival. De band die alle 
voetbalfanaten in het land kennen omdat ze steevast op de 
Oranjecampings overal ter wereld muziek maken. Jammer, maar 
het Nederlands elftal brengen ze NIET mee naar Schaijk!” 
De Osse band Vanavond niet Schat!, dus een Smartiesfestival 
2015 met oranje franje. 
Met bovenstaande woorden hebben wij de lokale dag- en 
weekbladen bestookt om in Landerd en de regio de aandacht 
op ons jaarlijkse festival te richten. 
Maar dan de dag zelf. Die begon gelukkig, zoals ook 
voorgaande jaren, met stralend zonnig weer. Vandaar ook naast een 
feestelijke aankleding van de zaal, aandacht voor de inrichting van het terras. 
Na de gebruikelijke voorbereidingen en soundchecken kon het feest beginnen, waarbij 
ons koor meteen de middag opende met een zevental liedjes, waaronder natuurlijk een aantal 
meezingers. 
Daarop volgend kwamen enkele kornuiten in oranje shirts de zaal binnenstormen. Een verrassing, had het iets met 
voetbal te maken, maar nee het waren een drietal leden van Vanavond niet Schat!, onder aanvoering van de leider 
van deze band, Jeroen Princen.   
Na dit intermezzo brachten een aantal van onze muzikanten, verenigd in de band HaRP, een aantal leuke nummers 
van hun repertoire ten gehore. Namens gemeente Landerd was wethouder Jonkergouw aanwezig en sloot daarbij 
direct als koorzanger aan bij het tweede setje nummers dat TIONA ons enthousiaste en vaak ook meezingende 
publiek voorschotelde.  
Opvallend was het echter dat in de loop van de middag het prachtige terrasweer een geduchte concurrent werd van 
de optredens in de zaal. Maar tijdens het optreden van TIONA samen met, Vanavond niet Schat! konden veel 
terrasliefhebbers de verleiding niet weerstaan om dat toch echt in de zaal te beleven. Nummers van Andre Hazes, 
Gers Pardoel, Guus Meeuwis “gingen er in als koek” en “in het kleine café bij De Potter” van Vader Abraham was 
daarvan een geweldige afsluiting van onze samenzang. Tijdens de middag waren er weer veel loten verkocht en werd 
het tijd voor de gebruikelijke loterij, hetgeen goed gecombineerd kon worden met een hapje eten. De Schaijkse 
middenstand had weer een groot aantal mooie prijzen beschikbaar gesteld, waarvan er echter na de 
loting een aantal niet werden opgehaald.  
Rond zeven uur was het tijd voor Vanavond niet Schat! om ons 
Smartiesfestival af te sluiten met hun optreden met geweldige, veelal 
Nederlandstalige, nummers waarop lekker gedanst, gehost en geswingd 
werd. Zo tegen tienen kwam zo aan ons “feestje” een einde. Wel een beetje 
jammer dat rond die tijd het aantal koorleden en enthousiaste aanhangers 
aanzienlijk was teruggelopen maar voor de blijvers van de laatste uurtjes 
was Vanavond niet Schat! volop genieten.  
Per saldo “een leuk en gezellig 4e Smartiesfestival” , waar wij met een 
goed gevoel aan terug kunnen denken, mede mogelijk gemaakt door een 
aantal sponsors en veel gulle gevers van prijzen voor de loterij. 
Tini Wingens, bestuurslid 
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Woordje van de voorzitter 
Het was een prima jaar, 2015, met 
als hoogtepunt ons optreden in ’s-
Hertogenbosch en natuurlijk ons 
eigen Smartiesfestival.  
Als dieptepunt wil ik nogmaals de 
plotse dood van Herman Manders, 
trouw Tiona-lid en dolenthousiast lid 
van onze Smèrlappen, benoemen. 
Het zal voor hen niet gemakkelijk 
zijn om verder te gaan zonder 
Herman. We hebben ons steentje 
bijgedragen aan zijn 
afscheidsviering en vergeten zullen 
we ‘m nooit….. 
Na een prima jaar ben ik alweer 
aan het vooruit kijken naar volgend 
jaar, 2016; alweer een jubileumjaar! 
Inmiddels bestaat Tiona dan alweer 
15 jaar en is het nog steeds dat 
koor met 120 leden en een 
wachtlijst…  

We hebben als bestuur een aantal 
jaren geleden al een commissie 
gevormd die zich ging bezig 
houden met de viering van dit 
heuglijke feit. De commissie bestaat 
uit Jos, Corry en Nellie en deze 
commissie heeft inmiddels al van 
alles geregeld. De overige 
bestuursleden weten eigenlijk niet 
precies wat, we willen het ook niet 
weten, we willen ons net als andere 
leden vooral laten verassen op die 
28e mei waarop we het 15-jarig 
bestaan vieren met al onze leden 
Tiona. Wat we wel weten is dat we 
een dag op stap gaan en volgens 
mij wordt dat weer ouderwets 
gezellig! We laten ons verrassen…. 

Laten we 2016 beginnen met een 
proost op het nieuwe jaar en hopen 
dat er voldoende leden zijn die het 
leuk vinden om daar wat hapjes bij 
te maken. Ik wens jullie allen alvast 
een heel goed 2016; gezondheid, 
liefde, geluk en veel muziek! 

Cinny 

Beter zicht 

Op deze manier wil ik iedereen bedanken voor alle lieve reacties n.a.v. 
mijn oogoperatie. Voor de operatie zag ik nog maar 5 % met beide 
ogen. Dat was niet veel dus. Vandaar dat ik de gok moest nemen om 
deze risicovolle operatie te laten uitvoeren door dr. Clara Eggink in het 
Radboud UMC. En met een geweldig resultaat. Met het geopereerde 
oog zie ik nu 40%. Met het andere oog zie ik vrijwel niets meer. 
Waarschijnlijk is dat ook niet meer op te lossen. Ik blijf weliswaar 
slechtziend maar kan heel veel dingen weer die jarenlang onmogelijk 
waren en daar geniet ik elke dag van.  Dank voor jullie medeleven.  

Willie Roks, bestuurslid 

Vooruitblik optredens en activiteiten 
We hebben het komend jaar weer een druk en afwisselend programma. 
Hierbij heel kort een eerste overzicht. Nadere informatie volgt natuurlijk te 
zijner tijd.  
. Op donderdag 7 januari hebben we weer onze eigen nieuwjaarsborrel. 
Er hebben zich al diverse mensen gemeld die hapjes willen maken, dus 
dat komt wel weer goed. 
. Carnaval is al vroeg dit jaar. Dus op zondag 7 februari zingen we weer 
na de kinderoptocht in het café van De Potter.  Als het net zo gezellig 
wordt als vorig jaar wordt dat weer dolle pret. 
. Op zondag 13 maart doen we mee aan de korenmiddag die gehouden 
wordt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Equal Opportunity 
Fund (EOF), in De Potter. Verder doen aan deze korenmiddag mee het 
Schaijkse koor Schalmei, het Reekse Smitskoor en het Zeelandse 
gospelkoor Reach Out. Interessant om eens met deze zo verschillende 
koren samen te zingen. De middag wordt afgesloten met het samen 
zingen van ‘Laat de zon in je hart’ en ‘You never walk alone’. Een middag 
om naar uit te kijken. Als je wilt kun je van tevoren meedoen aan een 
brunch voor EOF, ook in De Potter. 
. Op donderdag 17 maart hebben we onze Algemene Ledenvergadering. 
. We hebben ons weer ingeschreven voor het Festival van het 
Nederlandse Lied in Uden, dat komend jaar wordt gehouden op zondag 
24 april.  We verwachten dit jaar kans te maken mee te mogen doen. 
. Op zaterdagmiddag  21 mei treden we op voor de KBO Schaijk. De 
stichting Dorpshuizen Landerd heeft namelijk een middag met diverse 
optredens aangeboden aan de KBO bij hun 60-jarig bestaan. En men 
heeft ons gevraagd of wij aan die middag willen meedoen. 
. Op zaterdag 28 mei vieren we ons eigen 15-jarig bestaan met een 
dagvol programma. De feestcommissie (Corry, Nellie en Jos) is in elk 
geval zelf enthousiast over de plannen. Dus zet deze datum in je agenda! 
. Verder hebben we ons onlangs ingeschreven voor het 
Smartlappenfestival in Grave, dat dit jaar plaatsvindt op zondag 3 juli. We 
vinden zelf dat we dit jaar weer eens aan de beurt zouden moeten zijn, 
maar je weet het nooit bij dit heel populaire festival, dat altijd drie keer 
zoveel inschrijvingen heeft dan er plaats is. 
. We hebben nog niets gehoord van het Liedertafelfestival De Meijerij in 
den Bosch, waar we vorig jaar zoveel plezier hebben gehad. Op hun 
website staat pas sinds kort dat het festival waarschijnlijk zal plaatsvinden 
op zondag 19 juni. Maar deze datum is nog niet zeker vanwege de viering 
van het Jeroen Bosch-jaar volgend jaar. We wachten dus nog even af.  
Wat het bestuur betreft geven we overigens in 2016 de voorkeur aan 
Grave. Dus we schrijven pas in voor den Bosch, als we te horen krijgen 
dat Grave niet gaat lukken.  
. En op zaterdag 17 september is ons Smartiesfestival. Dit jaar een 
bijzondere jubileumeditie. Daarom experimenteren we dit jaar eens met de 
zaterdag in plaats van de zondag. 
Verder wil ik niet vooruitkijken. We hebben intussen al vier uitnodigingen 
voor 2016 moeten afwijzen, omdat de data te dicht bij een van de reeds 
geplande activiteiten lagen. 
Maar we staan nog steeds open voor suggesties voor optredens. We 
hebben bijvoorbeeld nog geen optreden gepland in een tehuis, terwijl dat 
toch ook altijd zo’n dankbaar werk is. 
Jos Cornelissen 



Sinterklaas bij Tiona 
(omdat de afvallige 
protestante Friezen niet 
in heiligen geloven, 
noemen ze deze goed-
heilig man niet Sint-
Nicolaas, en ook niet 
goed-heilig trouwens. 
Wat wel een beetje sunt 
is, maar als je de 
achtergrond van de bij  
Tiona optredende 
Bisschop kent, ook weer niet zo verwonderlijk. Werkelijk alle heilige 
huisjes staan tegenwoordig ter discussie, maar samen zingen blijft 
gelukkig heilzaam.) 

Het was weer heel mooi en iedereen die eraan bijgedragen heeft op 
een of andere manier oprecht hartstikke bedankt voor de inzet!!! 

Het is begin december en de maan schijnt door de bomen, de 
dagen zijn al kort   

We zitten in onze eigen zaal en we zien wel wat het wordt. 
Meestal is het heel gezellig, dus daar rekenen we maar op 

Willie Roks weet wel waarom de Sint er nog niet is 
Hij is bijna verdronken in de Brobbelbies  

maar kreeg net op tijd een ademrietje 
Van zijn toegewijde trouwe knecht Pietje  

 Sint was op de Maashorst even de weg kwijt, 
 daar kwam haar verklaring op neer 

Maar troost je, Sint: dat zijn er in Schaijk en omgeving wel 
meer. . 

Daar was ie dan, met tabberd, mijter, staf,, in vol ornaat 
En links en rechts een Pietermaat  

Helemaal aangekleed,  
nou daar was aandacht aan besteed. 

En zeg nou zelf: de Pieten in de kleuren van ons koor 
Dat haalt de angel uit elke discussie, hoor! 

het dirigentje kreeg weer een presentje 
en andere spelers werden niet vergeten 

(het enige wat ze niet spelen, is dankbaarheid)  
Ze waren bij Tiona nog niet alle prijzen kwijt 

En daarom trok de sint nog lootjes 
En dat deed ie goed, allemaal cadeautjes! 

Ieder nummer wat ie zei was raak  
En leidde tot veel tevredenheid en vermaak 

Behalve bij ons meest behaarde  lid  
(hoewel ik dat niet zeker weet, maar dat terzijde) 

Die kreeg scheerzeep en wilde meteen met iedereen ruilen 
Ik vind dat niet goed: een man mag niet huilen 

En van ruilen komt   ???? 

Richard Westra, accordeonist

Bezoek van Sint aan zorgcentrum Vierhoven, 

Het is niet te geloven. 
Er was ook een leuke Piet bij, 
niet groen niet geel niet zwart, maar rood was zij. 
Ze gingen van Noord naar Zuid, van Oost naar 
West, 
er werd hard gezongen, ieder deed z'n best. 
Sint maakte een praatje met iedereen, 
Piet gaf pepernoten en sloeg er over niet een. 
Sint zelf zong nog een lied. 
over de fiets van een zwarte Piet. 
Wij vonden het gezellig en fijn, 
en hopen dat hij het volgend jaar weer bij ons wil 
zijn! 
groetjes, vrijwilligster Vierhoven Debora

Optreden	Tiona	bij	het	jubileum	van	
de	S5ch5ng	Pater	Vos		op	10-11-2015	

Dinsdag	10	november		vond	in	Café-
Restaurant	Nieuw	–Schaijk	de	viering	van	het	
20	jarig	jubileum	van	de	sBchBng	Pater	Vos	
plaats.	Na	een	prikkelende	en	geesBge	
voordracht	van	Sara	Kinsbergen		over	de	
drijfveren	binnen	persoonlijke	iniBaBeven	
van	kleinschalige	ontwikkeling	organisaBes,	
zongen“	die	Twee	“(Yvonne	Bekkers	en	
Wilhelmien	v.d.	Brand)	het	lied	”missionaris	
in	den	Vreemde“.	Hierin	wordt	op	een	mooie	
en		bondige	manier	de	levensloop	van		Pater	
Vos	beschreven.		Dit	door	henzelf		10	jaar	
geleden	gecomponeerde	lied,	oogsSe		een	
terecht,	groot	applaus	.		Nadien	was	het	de	
beurt	aan	Tiona	en	hun	vertrouwde	
muzikanten,	om		in	de	spotlights	te	gaan	
staan.	Na	enig	heen	en	weer	geschuifel	,	
waarbij	de	beschikbare	podium	ruimte	
opBmaal	werd	gebruikt	door	de	bijna	50	
koorleden,	rolde	er	onder	de	bezielende	en	
enthousiaste	leiding	van	Ellen,	de	ene	na	de	
andere	toepasselijke	smartlap,	de	zaal	in.	
Mooi	was	het	om	te	zien	dat	iedereen	in	de	
zaal		uit	volle	borst	mee	zong.	Ook	onze	
burgemeester		heeX	zijn	zangervaring		deze	
avond	aanzienlijk	opgevijzeld,	hierbij	goed	
gesBmuleerd	door	een	Tiona	met	veel	
uitstraling.	Hartverwarmend	was	het	ook	na	
afloop	het	enthousiasme	te	horen	bij	het	
publiek,	de	vrijwilligers	en	de	bestuursleden.	
Tiona	namens	de	sBchBng	Pater	Vos	
nogmaals	hartelijk	dank	voor	jullie	prachBge	
optreden	.	

Henk	Schulte,	St.	Pater	Vos	en	koorlid	



 

Dirigenten-discussiedag	16	september	2015	
Deze	dag	werd	gehouden	in	ontmoeBngscentrum	’t	Kruispunt	in	Geldrop.	Ik	was	om	half	elf	op	de	plaats	van	bestemming,	maar	
een	parkeerplaats	zoeken	bleek	iets	moeilijker	dan	gedacht.	Het	is	alBjd	lasBg	om	als	eenling,	met	een	kopje	koffie	in	de	hand,	
een	plaatsje	te	zoeken,	maar	had	al	snel	aanspraak.	De	meeste	dirigenten	kenden	elkaar	al	van	eerdere	bijeenkomsten	en	
korendagen.	Om	elf	uur	opende	de	voorziSer	van	LOVOK	(landelijke	organisaBe	van	ouderenkoren),	Jos	Verbeeten,	de	
dirigenten-discussiedag.	Het	begon	met	een	rondje	kennismaken	en	ik	kreeg	al	snel	door	dat	ons	koor	anders	was	dan	de	
andere,	maar	ook	dat	ik	als	dirigente	afweek	van	de	verdere	aanwezigen.	De	meesten	waren	conservatorium	geschoold	en	
waren	hun	arbeidzaam	leven	werkzaam	geweest	“in	de	muziek”.	Na	hun	pensionering	zijn	ze	vaak	verder	gegaan	als	dirigent	van	
bijv.	een	ouderenkoor.	Welke	vragen	werden	er	zoal	gesteld?	Enkele	voorbeelden:	Hoe	kan	ik	beginnen	met	cq	welke	oefeningen	
zijn	er	voor	bijv.	een	half	uur	stemvorming?	Hoe	maak	ik	van	een	vierstemmig	lied	een	driestemmig	lied?	Hoe	kan	ik	er	voor	
zorgen	dat	de	leden	de	teksten	en	bijbehorende	stemmen	van	buiten	kennen?	Er	werden	veel	ervaringen	uitgewisseld,	maar	ik	
vertelde	maar	niet	hoe	we	dit	bij	Tiona	deden.	Gelukkig	heb	ik	ook	ervaring	als	dirigente	met	diverse	koren	waar	meerstemmig	
gezongen	werd	en	kon	ik	af	en	toe	meepraten.	Na	afloop	gingen	we	“zelf	wat	oefenen”	onder	begeleiding	van	Jos	Verbeeten	
achter	de	piano.	We	kregen	een	lied	met	bladmuziek	en	binnen	een	minuut	zongen	we	dit	meerstemmig!!	Na	afloop	stond	de	
lunch	klaar.	Hierna	kregen	we	een	korte	presentaBe	door	de	schrijfster	van	het	boek	Koorregie,	een	handboek	voor	
podiumpresentaBe.	Hier	kunnen	we	voor	Tiona	bruikbare	ideeën	opdoen	of	verder	uitwerken.	We	deinen	al	regelmaBg,	en	in	
Den	Bosch	hebben	we	het	lied	Vuile	huichelaar	al	uitgebeeld.	Omdat	de	presentaBe	erg	kort	was,	bleef	er	Bjd	over	om	samen	
nog	wat	te	zingen.	Het	lied	Daar	was	laatst	een	meisje	loos	werd	spontaan	vierstemmig	gezongen.	Na	afloop	nog	even	een	
drankje	en	daarna	weer	richBng	Schaijk.	Ik	heb	respect	en	bewondering	voor	deze	professionele	dirigenten,	maar	ben	erg	blij	
dat	ik	Tiona	mag	dirigeren!!!	Ellen,	dirigente	

Liedertafelfes5val	De	Meierij	in	Den	Bosch	
Wie	hier	niet	geweest	is	heeX	wat	gemist!!!!!!!!!!!!!	
Op	zondag	28	juni	2015	is	het	om	10.45	uur	verzamelen	bij	De	PoSer,	
waar	de	bus	met	onze	eigen	chauffeur	Ton	Visschers	voor	reed.	
Iedereen	zag	er	weer	prachBg	uit.	Misschien	wat	rood	verschillen	maar	
het	was	een	mooi	plaatje.	In	de	bus	was	het	een	gekakel	van	jewelste.	
Leek	erg	veel	op	het	schoolreisje	van	de	basisschool.	Ton	zeSe	ons	
vlakbij	de	Parade	in	Den	Bosch	af,	waar	we	natuurlijk	meteen	op	een	
terrasje	gingen	ziSen.	Het	was	prachBg	weer	en	iedereen	genoot.Om	
12.30	was	er	een	Openingswoordje	door	wethouder	cultuur,	Huib	van	
Olden	en	van	liedertafelfesBval	“De	Meierij”.	Rond	13.00	uur	zag	je	
overal	Tionaleden	vandaan	komen	die	richBng	Het	Kerkplein	liepen,	
waar	wij	ons	optreden	hadden.	Voor	de	Hervormde	kerk,	een	mooi	

plein	en	de	zangers	stonden	op	een	ruime	verhoging.	De	muziek	stond	niet	weggestopt	in	een	hoekje	maar	voor	het	koor.	We	
traden		afwisselend	op	met	het	gezelligheidskoor	De	Levensgenieters	uit	Kaatsheuvel.	
Beide	koren	zongen	geweldig,	maar	een	pluspunt	voor	ons	was,	dat	wij	een	hele	goede	muziekkeuze	hadden	gemaakt.	Het	
publiek	zong	uit	volle	borst	met	ons	mee.	
We	hadden	4	blokken	en	bij	iedere	afsluiBng	van	een	blok	zongen	we	gezamenlijk	met	het	gezelligheidskoor	De	Levensgenieters.	
Dat	was	een	spektakel.		9	muzikanten,	120	zangers	en	onze	eigen	Ellen	die	alles	in	goede	banen	leidde.	We	hadden	natuurlijk	
ook	onze	solozangers	die	weer	hun	beste	beentje	voorzeSen,	maar	bij	het	lied	van	De	Vuile	Huichelaar	was	er	ook	nog	een	
kleine	act	van	Henk	,Tineke	en	Nicolien	die	de	mensen	vreselijk	aan	het	lachen	kregen.	Er	was	veel	publiek	en	de	reacBes	waren	
lovend.	Een	reacBe:		We	zijn	rond	gelopen	en	bij	alle	koren	even	geweest	maar	jullie	zingen	goed,	stralen	sfeer	en	gezelligheid	
uit.	Misschien	een	beetje	rommelig,	maar	dit	is	wel	genieten.	
Om	17,30	uur	stond	Ton	weer	met	de	bus	bij	de	Parade,	waar	iedereen	weer	(deze	keer)	moe	en	voldaan	in	stapte.	Daar	kregen	
we	als	klap	op	de	vuurpijl	te	horen	van	Ton,	dat	deze	busreis	werd	aangeboden	door	zijn	busonderneming,	Fassbender	ui	
Zeeland	/	Schijndel.																										
Terugkijkend	op	deze	dag:	wat	een	muzikanten...wat	een	dirigente.....wat	een	zangers	en	ja.....	wat	een	bestuur.	
Dus........................	wie	hier	niet	geweest	is	heeX	wat	gemist!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
Jos	Westra,	koorlid	



Mag	ik	mezelf	even	voorstellen…….	

Na	ruim	een	jaar	op	de	wachtlijst	ben	ik	lid	
geworden	van	TIONA,	in	eerste	instanBe	met	
mijn	vrouw	Wilma,	maar	die	is	na	een	aantal	
repeBBes	gestopt.	Het	was	toch	anders	als	ze	
zich	had	voorgesteld.	Zelf	vind	ik	het	wel	
gezellig	en	ben	blij	dat	ik	weer	kan	zingen.	
Voorheen	ben	ik	33	jaar	lid	geweest	van	
Schalmei	maar	ben	daar	4	jaar	geleden	mee	
gestopt.	Het	is	wel	heel	anders	zingen	en	
repeteren	als	ik	gewend	was	maar	smartlappen	
zingen	is	wel	leuk.	
Ik	ben	een	geboren	en	getogen	Schaijkenaar	en	
woon	in	de	Zandstraat	samen	met	mijn	vrouw	
Wilma	die	ik	al	45jaar	ken.	We	hebben	3	
kinderen.	Haike	die	woont	in	de	Watermunt,	
Jenneke	in	de	Bossestraat	en	Hans	in	de	Jan	
Oliemeulenstraat	
Het	metaalbedrijf	dat	ik	had,	samen	met	van	
Veluw,	hebben	we	verkocht	in	2009	en	ben	
daarna	met	mijn	zoon	het	bedrijf	Ecodome	
gestart	dat	gespecialiseerd	is	zonnepanelen.	
Hier	werk	ik	nog	een	dag	in	de	week.	De	rest	van	
de	Bjd	doe	ik	dingen	die	ik	leuk	vind,	sporten,	
tennis	en	jeu	de	boules,	klussen	en	
verbouwingen	bij	de	kinderen	maar	ook	met	de	
camper	door	Europa	trekken.	
We	hebben	4	kleinkinderen	en	passen	1	dag	in	
de	week	op	alle	4	tegelijk,	het	is	dan	een	
gezellige	drukte.	Ik	hoop	een	mooie	zangBjd	te	
krijgen	bij	Tiona.	

Hans	Heurkens	sr,	koorlid	

Land	van	Maas	en	Waal	
Talloze	keren	hebben	we	dit	liedje	al	gezongen.	Het	zit	vanaf	de	eerste	dag	in	
ons	repertoire.	Toch	ben	ik	het	sinds	kort	met	andere	oren	gaan	beluisteren.	
De	tekst	is	gebaseerd	op	de	schilderijen	van	Jeroen	Bosch.	De	Bosschenaar	
die	500	jaar	geleden	overleed.	Volgend	jaar	is	het	Jeroen	Bosch-jaar	en	nu	al	
is	er	veel	aandacht	voor	in	de	media.	Ook	in	Landerd	zal	er	aandacht	aan	
gegeven	worden,	in	elk	geval	door	Kunstgroep	Land’Arte	Bjdens	de	exposiBe	
begin	juli	en	Bjdens	de	Open	Tuinendag.	Zijn	beroemdste	werk	is	immers	De	
Tuin	der	Lusten.	Ik	was	onlangs	in	het	Art	Center	in	Den	Bosch.	In	deze	
voormalige	kerk	is	een	permanente	tentoonstelling	over	Jeroen	Bosch.	Daar	
hangt	ook	het	schilderij	Land	van	Maas	en	Waal.	Een	doek	dat	veel	later	
gemaakt	is	natuurlijk		en	dus	niet	van	de	hand	van	Bosch,	maar	wel	door	hem	
geïnspireerd.	Een	doek	waarin	je	alle	elementen	terugvindt	die	in	het	liedje	
voorkomen.	Ook	de	onlangs	overleden	schrijver	Joost	Zwagerman	refereert	in	
zijn	allerlaatste	essay	aan	het	liedje.	Het	lied	is	aan	z’n	tweede	jeugd	
begonnen.	Wie	een	keer	het	schilderij	in	het	Art	Center	gezien	heeX	,	zingt	
Boudewijn	de	Groot’s	meesterwerk	voortaan	met	een	heel	ander	gevoel.	
Meer	info:	www.jheronymusbosch-artcenter.nl.		
Willie	Roks,	bestuurslid	

Liederenmappen…..	
We	willen	deze	gelegenheid	aangrijpen	om	een	beetje	hulp	te	bieden	voor	het	probleem	dat	onze	liedjesmappen	te	zwaar	
worden,	nu	er	weer	nieuwe	liedjes	bijgekomen	zijn.	Diverse	leden	hebben	hierover	geklaagd.	Ook	onze	standaarden	dreigen	
onder	het	gewicht	te	bezwijken.	De	muziekcommissie	heeX	daarom	serieus	gekeken	wat	hieraan	te	doen	is. 
Allereerst	hebben	we	gekeken	welke	liedjes	in	de	map	definiBef	uit	het	repertoire	kunnen.	We	komen	niet	verder	dan	zes	
liedjes	waarvan	wij	allemaal	vinden	dat	ze	geschrapt	mogen	worden:	66.	M’n	dörpke,	79.	Mijn	avontuur,	87.	Als	ik	naar	je	
blinde	ogen	kijk,	95.	Blinde	soldaat,	107.	Rosanne,	108.	Het	oude	Tionalied.	Die	liedjes	kun	je	dus	definiBef	verwijderen,	die	
zingen	we	niet	meer. 
Dat	is	dus	iets,	maar	nog	niet	zo	heel	veel.	We	hebben	daarom	nog	de	volgende	suggesBes: 
.	Er	is	natuurlijk	veel	te	besparen	in	gewicht	door	voor	een	repeBBe	alleen	maar	de	liedjes	die	we	gaan	repeteren	in	je	
meezingmap	mee	te	nemen.	We	zien	dit	steeds	meer	mensen	doen.	Het	kost	een	beetje	moeite,	maar	het	scheelt	echt.	Bij	een	
optreden	doen	we	het	sowieso	allemaal. 
.	Als	je	dit	teveel	moeite	vindt	zou	het	ook	kunnen	helpen	als	je	de	liedjes	niet	in	plasBc	hoesjes	doet,	maar	gewoon	de	
tekstblaadjes	van	vier	gaten	voorziet,	zodat	ze	zonder	hoesje	in	de	map	kunnen.	We	hebben	een	vier-gats	perforator	en	die	
zullen	we	de	komende	repeBBes	meenemen	voor	de	mensen	die	dat	willen. 
.	Je	kunt	ook	wat	gewicht	besparen	door	de	liedjes	waarvan	het	koor	alleen	de	refreinen	zingt	en	een	solist	de	coupleSen,	uit	
de	map	te	halen	en	in	een	reservemap	te	bewaren.	Die	refreinen	ken	je	intussen	wel!	Het	gaat	dan	om	de	volgende	liedjes:	12.	
Vuile	huichelaar,	67.	Tussen	kroegen	en	kerken,	90.	Woonboot,	92.	Brabant,	93.	Een	man	mag	niet	huilen,	104.	Vino. 
.	TensloSe	zijn	er	ook	liedjes	die	we	intussen	zo	vaak	hebben	gezongen,	dat	je	die	misschien	wel	van	buiten	kent:	19.	Kleine	
café,	25.	Brandend	zand,	33.	Als	de	klok,	34.	Sierra,	69.	Klein	Lieke,	84.	Wa	is	’t	sBl.	Die	kunnen	dus	eventueel	ook	in	de	
reservemap.	Toen	Ellen	laatst	op	een	repeBBe	probeerde	om	een	paar	van	die	liedjes	te	zingen	zonder	in	het	boek	te	kijken	
bleek	dat	toch	nog	niet	zo	mee	te	vallen.	Maar	we	weten	zeker	dat	er	mensen	zijn	die	het	kunnen	en	die	kunnen	die	liedjes	dus	
ook	in	de	reservemap	doen. 
Meer	ideeën	hebben	we	niet.	We	hebben	gewoon	teveel	goeie	liedjes.	Maar	dat	is	eigenlijk	toch	een	luxeprobleem,	vinden	we. 
de	Muziekcommissie	

!Repetitie data 2016! 
 7  jan. Nieuwjaarsborrel  25 aug. 
21 jan.       8 september 
  4 febr.     17 sept. Smartiefestival 
18 febr.     22 sept. 
  3 mrt.       6 okt. 
17 mrt. ALV     20 okt. 
31 mrt.       3 nov. 
14 apr.     17 nov. 
28 apr.       1 dec. Sinterklaasviering 
12 mei     15 dec. Podiumavond 
26 mei    
  9 jun. 
23 jun.

http://www.jheronymusbosch-artcenter.nl
http://www.jheronymusbosch-artcenter.nl

