
Zwarte Piet bij Tiona……….. 
Op 6 december 2012 bleek er één Pietje te zijn nagebleven, 

enkel en alleen om Tiona een bezoek te brengen en de 

dirigente en muzikanten van Tiona eens te verassen met een 
presentje. Pepernoten en speculaas had hij nog voldoende in 

voorraad en daar konden alle leden van meegenieten. De 

voorzitter van Tiona kreeg van Piet een mooi gedicht vol lof, 
voor de dirigente en muzikanten en dat werd natuurlijk hardop 

voorgelezen. Zij werden tevens verrast met een lunchbon als 

waardering voor hun alom geprezen werk, enthousiasme, 

muzikaliteit en inzet. 
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Bericht van een nieuw TIONA-lid 
 

Woensdag 16 januari belde  Josje me op, of ik op de 

Nieuwjaarsborrel van Tiona wilde komen. 
Ik: "Wanneer is dat?" 

Josje: "morgenavond." 

Ik: "Morgen? Maar ik ben helemaal geen lid!" 
Josje: "Als je je nu aanmeldt, ben je morgen lid. Je staat nu 

bovenaan op de wachtlijst en er zijn een aantal  mensen die zich 

teruggetrokken hebben, dus je kunt erbij." 

Ik zei meteen "ja graag." Ik had 2 jaar op die lijst gestaan. 
Smachtend om te mogen zingen……..  

Dus de volgende avond, 17 januari naar Schaijk, op weg naar 

De Potter, maar ik reed eerst verkeerd want het was 
pikkedonker, geen straatlantaarn aan. Bij de Potter: 

pikkedonker. Maar er stonden wel auto's en er liepen mensen 

naar binnen. Nou kijken dan maar, wat dat te betekenen heeft.  
Kom ik de zaal binnen, feestelijk verlicht met waxinelichtjes en 

een noodlamp en aan het einde van de zaal een lange tafel met 

steeds meer maaltijden die werden aangedragen. Dat was nog 

eens een ontvangst voor een nieuw lid! Het werd ook gezellig, 
en ik leerde steeds meer mensen kennen. 

Daarna, op één keer na, alle keren geweest. Het viel me op dat 

de mensen belangstelling voor elkaar hebben, en ook voor mij. 
Dat vond ik wel een prettige ervaring want in veel groepen 

blijven bekenden bij elkaar klitten, en moet je je er zowat 

invechten, als je erbij wilt horen. Maar hier, bij TIONA was dat 

anders en vond ik het meteen leuk. Mijn eerste optreden was 
met Carnaval, en Jos Cornelissen moest wel zijn best doen om 

me over te halen om in Herpen, bij de Streekfair te zingen, want 

ik vond het wel wat eng. Maar het viel me 200% mee, en vond 
het heel erg leuk. Dus op naar de volgende zangavonden en 

optredens.  

Annie van den Bosch-Höweler, koorlid 

 

Ellen, 

Herma, 

Piet, 

Gerard, 

Richard en 

Hans; 

bedankt!!! 

 

 
Het tweede optreden van Netty en Hans met “Laat de zon in je 

hart” was een heel ander lied dan Stille Nacht, maar het lag 

heel prettig in het gehoor. 
De Tiona-muzikanten, met Ton en René waren de volgende. 

Zij begonnen met een 

prachtig instrumentaal nummer.  In het lied Bleke Lena kwam 

de “donkerbruine” stem van Richard goed naar voren. Ton en 
René sloten het mooie optreden met “Het is tijd, de hoogste 

tijd” van Andre Hazes af. 

Het voorlaatste optreden was van de Smérlappen. Ze kwamen 
binnen met het prachtige lied: Moeder, onze kraai is dood. Wat 

een drama! 

De fluitist die alles uit zijn fluitje wist te halen werd gevolgd 
door “Wat ben je lelijk van dichtbij”. Dit fantastische optreden 

werd afgesloten met M'n junkske zo zuiver en fijn en nou nog 

een klein nummerke. 

Het laatste optreden was van Corry v. Schaijk, Lisette Loeffen 
en Riet van Leeuwen: E.O.B.H. (eerste ongeluk bij hulp) Zij 

wisten het publiek enorm te boeien. Het was 

een mooie afsluiting van deze goed geslaagde Podiumavond. 

 

Albert Wingens, koorlid 

Podiumavond Tiona 20 december 2012 
In het totaal waren er 13 optredens. 

Het is toch prachtig dat er zovelen zijn die zich opgegeven 
hebben om iets te doen om ons als publiek te vermaken. En 

dat is prima gelukt. Renske praat het geheel op een prettige 

manier aan elkaar. 
De avond wordt geopend door De Osse Muzikanten. Het is 

altijd moeilijk om een avond te openen, maar daar hadden zij 

geen moeite mee. Daarna kwamen Josef en Maria (Netty en 

Hans) en zij zongen Stille Nacht. Dit lied brengt toch altijd 
weer een speciale sfeer met zich mee en dat wisten zij heel 

goed te treffen. Zij gingen daarna weer terug naar de stal zoals 

Josef zei. Onze huisband, kwam het toneel op. Iedereen die bij 
Tiona is en een instrument bespeelt kan zijn of haar toontje 

meeblazen. René weet deze 12 mensen tot een geheel 

te smeden en het klonk als een klok. 

Daarna kregen we, zoals het programma vermelde, een 
tussendoortje. Het was veel meer dan een tussendoortje. Riet 

van Leeuwen wist het publiek goed te vermaken met haar 

lezing. “Bakkus liften......billen liften …..strak in het vel enz. 
enz. Ze sloot af met een prachtige spreuk, zin: “Echte 

schoonheid zit van binnen”.   

Het vijfde optreden werd verzorgd door onze Tiona-
muzikanten met vocale ondersteuning van Ton en René.   

Zij wisten de zaal goed  

mee te krijgen. Het laatste  

optreden voor de loterij  
waren vier mannen van  

het Osse opera koor. 

Zij zongen uit volle borst  
Een aantal bekende  

nummers.  

Een zeven-daagse reis naar  
Oostenrijk kwam goed terecht,  

Mimi en Gerard Verploegen waren de gelukkigen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optreden TIONA streekfair 

Maashorst 
En daar wassie dan: 

DE ZON! 

Eindelijk….. 

Niet voor niets was de animo om mee te 

gaan zingen bij De streekfair dit jaar in 

eerste instantie niet zo groot. We dachten 

allemaal meteen aan voorgaande jaren, met 

veel regen, natte voeten, modderige tassen, 

kou en dus ook weinig publiek. 

Uiteindelijk waren er toch nog ruim 55 

zangers die het “aandurfden”. 

Gelukkig maar, want het werd uiteindelijk 

een prachtige ZONdag. 

Heel veel gezellig, ontspannen 

rondwandelend publiek slenterde tussen de 

kraampjes door en er was dan ook heel veel 

te zien. De TIONA leden hadden 

afgesproken om 15.45 uur aanwezig te zijn, 

maar ruimschoots vóór die tijd liep er al 

heel veel rood - zwart over het terrein. 

Wat ziet dat er toch altijd gezellig uit!!! 

Ons optreden begon een half uurtje later 

dan gepland, maar verliep meteen heel 

goed. 

Het terras vóór ons zat bomvol en veel 

mensen maakten gebruik van de 

meezingboekjes. 

We hadden weer een gezellig programma 

en uit de reacties van het publiek achteraf 

bleek dat het heel goed klonk én dat het er 

gezellig uitzag. 

Daarna nog even lekker in het zonnetje op 

het terras nagenieten en tevreden weer 

huiswaarts. Kortom: zeer geslaagd! 

Groetjes, Herma 

Hoi koorleden, hier een kort verslagje van het optreden bij 

Vierhoven op 17 april. We waren met zo, n man of twintig en drie 

muzikanten, het was een mooi groepje. Het was er warm maar heel 

gezellig. Als je ziet hoe die mensen klappen en meezingen, dat is toch 

geweldig. Moet ook zeggen dat Ellen mooie liedjes had uitgekozen, het 

was dus gelijk een feest, we hebben ook nog de Vrachtwagenchauffeur 

gezongen voor een man die jaren vrachtwagenchauffeur is geweest en 

hij genoot met volle teugen…. 

In de pauze kon je heerlijk buiten zitten waar de verzorging en 

vrijwilligers ons en de mensen die daar wonen voorzag van lekkere 

hapjes en drankjes .Wat een mooie locatie is Vierhoven; heel gezellig 

en warm ingericht, aardig personeel en vrijwilligers. Het was een fijn 

gevoel om te zien dat de mensen zo genoten. Wat kun je iemand blij 

maken met dit kleine gebaar. Advocaat met slagroom was ook een 

heerlijk aperitiefje. Ik wil iedereen bedanken die aanwezig was en 

vooral de muzikanten. Als zij er niet bij waren hadden wij met de 

pannen en deksels moeten rammelen. Het was voor mij genieten en ik 

denk meerderen met mij…..  

Ria Kling, koorlid 

Op woensdag 17 april stond Vierhoven bol van 

gezelligheid. Het smartlappenkoor Tiona verzorgde een gezellige 

middag voor 30 bewoners, familie en belangstellenden. Het was de 

tweede keer dat er in Vierhoven een huiskamerconcert werd gegeven. 

Iedereen was dan ook zeer enthousiast. Liedjes die voor iedereen 

lekker in het gehoor liggen en bij menige liedjes werd er uitbundig 

meegezongen. Niemand kon recht op zijn stoel blijven zitten, ieder 

bewoog mee op de tonen van de muziek.  

Het smartlappenkoor Tiona was met ruim 20 personen aanwezig, dit 

omdat Vierhoven niet de beschikking heeft over een grote ruimte. De 

leden van het smartlappenkoor konden zich hiervoor inschrijven. Voor 

de bewoners van Vierhoven was het fijn om bekende zangers te zien 

zingen en in de pauze was er extra tijd voor een klein praatje. Langs 

deze weg willen wij nogmaals smartlappenkoor Tiona alsnog heel 

hartelijk danken voor deze gezellige middag. Veel bewoners konden 

dagen erna nog vertellen hoe ze hebben genoten.  

Groetjes namens de bewoners van Vierhoven.  

Freka van Rooij, medewerker Vierhoven 

 

Festival van het Nederlandse lied 
Uden, 28 april 2013 

Het was een gezellige drukte bij aankomst in 

Uden waar om 11.00 uur 26 koren uit heel 
Nederland zich verzamelden. De ontvangst was 

geheel compleet met koffie en een lunchpakket 

voor iedereen. Het zag er prima uit. 

Ons eerste optreden was om 13.00 uur op de 
Markt. Met heel veel plezier gingen wij van 

start. Al was het publiek in het begin matig, na 

enkele gezongen liedjes trokken wij 
uiteindelijk steeds meer publiek. Na afloop 

kregen we vele positieve reacties. De liedjes 

werden met veel enthousiasme gebracht en met 
niet te vergeten de mooie solo’s.  

Onze dag kon niet meer stuk! 

Zeker na een lekker likeurtje, wat geschonken werd door de organisatie. De kelen gesmeerd en op na ons volgende optreden 

weer op de Markt, maar op een andere plek. Ons laatste optreden was rond 15.30 uur in de Past. Spieringsstraat. 

De organisatie was heel goed. De optredens ook. Alleen jammer dat de Grand Finale met alle koren op de Markt niet helemaal 
uit de verf kwam. Door de drukte waren er velen die er niets van meegekregen hebben. Een klein deel van Tiona heeft Ronnie 

Tober toch nog horen zingen en meegezongen met het Koningslied ter afsluiting.  

Al met al was het een fantastische dag. Groeten van de dames uit Oss ,Bep van Egmond, koorlid 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag optreden Schoonoord; Tien 

jaar Schoonoord, Groesbeek en Tiona !  

28 december 2012 ........Feest van onnozele 
kinderen…… 

Rond 10.00 uur vult het ontspanningszaaltje 

van Schoonoord zich met de uitverkoren leden 
van Tiona en de wel of niet met rollator of 

rolstoel ondersteunde jubileumvierende 

bewoners;10 jaar Schoonoord en Tiona! 

Met groeiend enthousiasme reageren de gasten 
op ons bezoek. Het hoogtepunt is het 

jubileumlied dat speciaal voor deze 

gelegenheid geschreven is en door onze Henk 
Derks (Reek) als solist vol vuur wordt 

ingezet.10 Jaar lang al is ons bezoek een van de 

schitterende kerststerren. 
Onze gitarist Piet was de initiatiefnemer 

toentertijd, maar kon deze keer helaas door 

familieomstandigheden niet aanwezig zijn 

(sterkte Piet ). 
Ellen onze dirigente kreeg weer gedaan dat ze 

praktische ondersteuning  mocht ontvangen van 

een welgemeende, emotionele bij-dirigent en 
het ledental van het koor groeide uit tot 121 ! 

Verder werden we door diverse toeschouwers 

met vele loftuitingen toegesproken.  

Volgend jaar hoopt Schoonoord ons te 
ontvangen op een nieuwe locatie en waar en 

hoe is nog een verrassing. 

Na het zingen van ons mooiste en meest 
emotioneel lied: KLEIN LIEKE namen onze 

toehoorders afscheid van TIONA met een 

eigenhandig opgesierde en beschilderde mok 
gevuld met lekkere chocolade.. 

TOT VOLGEND 

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR. 

( wie is toch de schrijver en componist van het 
KLEIN LIEKE? Henk Derks, koorlid 

Ravenstein 

Tiona bij Tino in de Gasterij met Carnaval 
Dinsdag 12 februari werd de carnaval gezellig afgesloten bij Tino. Er 

waren zo’n  60 leden aanwezig die uit volle borst zongen, niet op een 

podium maar gewoon verspreid door de zaal. Ook andere 

enthousiastelingen konden van harte mee zingen, want er was gezorgd 

voor een blad met alle refreinen. Piet en Richard speelden de sterren 

van de hemel. Ze kregen versterking van Cherry, die spontaan de grote 

trom ging slaan. Omdat het een lange zaal is, konden veel koorleden de 

dirigente niet zien. Geen nood! Ellen klom op de toog en vol 

enthousiasme sloeg ze de maat. 

Dj Henk van Dieten vulde de pauzes tussen de 5 blokken op met 

gezellige carnavalsmuziek. Ook nam hij de microfoon ter hand en zong 

gezellig mee. Wat een sfeertje! 

De polonaise werd ingezet en ging door de hele zaal. Er waren 

verschillende danslustigen die zich vermaakten op de dansvloer. 

 

Ook Tino liet zich niet onbetuigd. Ieder 

koorlid kreeg bij binnenkomst 3 

consumptiemunten. Halverwege de 

middag trakteerde hij nog op lekkere 

bitterballen. 

Aan het einde van de middag was 

hiervoor een dankwoordje van het 

bestuur.  

Tino vond het blijkbaar ook een 

geslaagde middag, want hij nodigde 

Tiona uit om ook  volgend jaar  de 

Carnavalsmiddag weer te verzorgen. 

Thea van Summeren, koorlid 

De donkere Nieuwjaarsborrel van 

Tiona, 16 januari 2013 
Eindelijk na de podiumavond weer actie: de 

Nieuwjaarsborrel. 

Eerst maar eens op mezelf proberen te 

lijken, krullen – nieuwe blouse en oorbellen. 

Nu de hapjes (mezelf overtroffen), inclusief 

de servetten. 

Om kwart over zeven gaan we dan maar….. 

Met een arm in de mouw van mijn jas; licht 

uit, zeker stop gesprongen…….. 

Tegelijkertijd kwam de buurvrouw vragen 

of Ben dit even kon verhelpen. 

Het bleek erger, wat nu? 

De parkeergarage was onbereikbaar 

hierdoor, dan maar even bellen of iemand 

mij kon komen halen. Geen telefoon, geen 

koffie of thee .Dan maar thuis alle kaarsen 

aan; de wijn en de hapjes voor onszelf. 

Blijft bij mij de vraag of ereleden niet 

gemist worden en er niemand direct actie 

onderneemt. Volgende keer reken ik op 

jullie………….Ria Grul, erelid 

 

Optreden bij Laarstede, afdeling Kloosterhof, in 

Nistelrode, 7 maart 2013  
 

Voor de 2de keer naar Laarstede; voor de 2de keer zou ik daar 

dirigeren. 

Ik vond het toch wel een beetje spannend, ik had het al zo lang niet 

gedaan! 

Wel herinnerde ik me, dat in de ruimtes waar we gingen optreden een 

goede sfeer hing en dat er veel vrijwilligers waren. Zou dat nog zo zijn? 

Ja: in de eerste kamer waren er dit keer meer bewoners. Ze zaten er 

eerst wat afwachtend bij. 

De muzikanten maakten zich op in de ene hoek, de andere koorleden in 

de andere hoek, het keukengedeelte. Daar was koffie! 

Tijdens ons optreden zag ik steeds meer bewoners ontdooien en de 

vrijwilligers zongen sowieso naar hartenlust mee . 

En het dirigeren ging vaak goed, dankzij de koorleden die weten 

wanneer ik beginnen moet, wanneer ik moet eindigen en wat twee keer 

gezongen moet worden. Ook hielden de muzikanten me gelukkig goed 

in de gaten. Al met al was dit alvast weer een klein feestje.  

Op naar de tweede ruimte. Zou die enthousiaste mevrouw er weer zijn? 

Hoe warm zou het er wezen? 

Deze vragen waren snel beantwoord. Ja, die blije mevrouw was er weer 

en ze zong op haar eigen manier heerlijk mee en het was er warm. 

Gelukkig kwam de warmte niet alleen van de kachel, maar ook van ons 

koor voor deze mensen en van de aanwezigen voor ons koor. 

Ook de volgende keer ga ik met plezier en vol verwachting naar 

Laarstede. 

 

Gegroet Josje Cornelissen, erelid en reservedirigente 



 Repetitiedata Tiona 2013/2014  
2013 
22 augustus 
29 augustus (extra i.v.m. Smartiesfestival 1 september) 
12 september 
26 september 
10 oktober 
24 oktober 
7   november 
21 november 
5   december 
19 december Podiumavond 
 
2014 
9   januari Nieuwjaarsborrel 
23 januari 
6   februari 
20 februari 
6   maart  
20 maart Algemene Ledenvergadering 
3   april 
17 april 
1   mei 
15 mei 
5   juni (let op: 3 weken ertussen i.v.m. Hemelvaartsdag)) 
19 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wie is dit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne vakantie! 

Wist je datjes……. 
Wist je dat….8 mensen hun lidmaatschap van Tiona opgezegd hebben. Dit zijn:  Gerrit en Mariet van den Bergh, 

Simone Simons, Mary de Graaf, John Leers,  Addi  Nouwens, Hanny de Waal en Resia Manders… 

Wist je dat…. er dus 8 nieuwe leden bijkomen. Hun namen zijn nog niet bekend, Corry regelt in juli, zij is namelijk 

nu op vakantie. Jullie horen nog wie ons koor komen versterken…. 

Wist je dat…..we de afgelopen periode 3 keer een aubade gebracht hebben; aan Hetty, onze trouwe barvrouw  omdat 

ze 50 werd, aan Theo en Petra van de Potter omdat Petra 50 werd en omdat ze de Potter alweer 5 jaar runnen en dan 

nog bij Marga Janssen, koorlid, die op 1 juni haar 50-jarig huwelijk vierde samen  met haar man Therus. Ze hebben er 

allemaal van genoten… 

Wist je dat….we in de vakantie, op 8 augustus nog optreden bij Restaurant Herperduin met 30 leden en dat we dan 

echt hopen dat het mooi weer is…. 

Wist je dat… we na de vakantie starten op 22 en 29 augustus als voorbereiding op ons eigen Smartiesfestival… 

Wist je dat…. wij eens goed naar onze houding moeten kijken tijdens optredens…. Bekijk de You Tube-filmpjes 

maar eens; er valt nog wel wat te verbeteren qua presentatie. Laten we ons daar bewust van zijn en er op letten…en 

verbeteren… 

Wist je dat….we op 8 september weer optreden na de MOV fietstocht in Schaijk bij de Phoenix…. 


