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Met de Bijtels in huis is het feestje 
gegarandeerd….. 
Wikken en wegen, luisteren en nog eens overleggen. Zo is de 
commissie van het Smartiesfestival wekenlang bezig totdat er 
een definitieve keuze gemaakt is. Maar zo ergens tijdens het 
voorjaar wordt de knoop doorgehakt en gaat er een 
telefoontje naar de uitverkoren artiest. Spannend. Is die 
artiest of band bereid om zich te binden aan het Tiona-
concept? Want dat betekent dat ze minimaal één keer moeten 
komen om te repeteren met het koor. En dat moet dan ook 
nog zonder extra vergoeding anders kunnen we het niet 
betalen. Het is dus weer gelukt!!! 

De coverband de Bijtels speelt graag en veel op grote 
evenementen, feesten en festivals. Ondanks hun drukke 
agenda voelden ze direct wel iets voor de samenwerking met 
ons koor.  Ze komen dus naar Schaijk om een keer met Tiona 
te repeteren. Zodoende kunnen we op 28 september  een 
aantal liedjes gezamenlijk brengen. Voor het eerst zal de 
gastband geen liedjes van ons repertoire meezingen. Deze 
keer zingt Tiona met de Bijtels mee en dat hebben we tijdens 
de repetities al volop geoefend; een medley van Rowwen 
Héze en liedjes van Wolter Kroes, Guus Meeuwis, Normaal 
en zelfs wat Engelstalige nummers van John Denver en Neil 
Daimond. 

Na een heel vol programma vorig jaar met Vrolijk Verdriet en 
de kandidaten van het tv-programma Bloed,Zweet en Tranen; 
heeft de organisatie geluisterd naar de vraag vanuit de leden 
om wat meer tijd in te ruimen voor het optreden van Tiona zelf 
en onze muzikanten. Er komen dus minder gasten en Tiona 
gaat zelf aan de bak!  

Tiona viert dit jaar het 12 ½- jarig bestaan en dus pakken we 
uit met een professionele band.  

Wie zijn de Bijtels? 

De band komt  uit Alphen en dat 
ligt tussen Tilburg en Baarle 
Nassau. Sommige bandleden zijn 
nog best jong zo rond de 25 jaar. 
De drummer en de bassist zijn late 
dertigers. Daar hoort uiteraard een 
hip repertoire bij, zonder dat het een 
herrieboel wordt. Ze spelen veel 
nummers van ondermeer Queen en Rowwen Héze.  

Er zitten sowieso veel Nederlandstalige nummers bij zoals 
van Guus Meeuwis en Marco Borsato. En voor de liefhebbers 
zijn er ook Franse liedjes van ondermeer Michel Sardou en 
Michel Delpech. 

(vervolg Met de Bijtels in huis…..) 

Even nader kennismaken… 

Ronald Spoor is de drummer en oprichter van de 
Bijtels en dat deed hij in 2001. Ronald bouwde zijn 
eerste drumstel al toen hij nog maar 5 jaar uit was 
van dozen en legostenen.  Luc Verstraten is de 
zanger; hij trakteerde zijn buurtgenoten al op 
jeugdige leeftijd op cabaretshowtjes. Sander 
Bayens is de basgitarist die graag de show steelt 
door op tafels en biljarts te klimmen terwijl hij 
muziek maakt. Een echt feestbeest dus. Lennert 
Evers is de enige met een klassieke achtergrond. 
Hij begon met vioollessen, maar ontdekte al snel 
dat de piano beter bij hem paste. Hij blijft daar niet 
statisch achter zitten maar heeft zijn instrument 
naar voren gehaald en staat nu tussen zijn collega 
muzikanten te spelen.  Koen Lebbink  is de 
gitarist. Een virtuoos op zijn instrument. Hij voegde 
zich pas later bij de Bijtels op het moment dat ze 
even zonder gitarist zaten. In twee repetities kreeg 
hij het voor elkaar om het hele repertoire te 
beheersen. Hij ging nooit meer weg bij de Bijtels. 

Willie Roks, PR-bestuurslid 
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Carnaval 2014 

!
Ons is gevraagd een stukje over Carnavalszondag te 
schrijven.   
Wij zijn inmiddels bijna een jaar lid van Tiona, dus met 
Carnaval hebben we luidkeels meegezongen. 
Het was een zeer geslaagde middag…, oftewel Keigezellig! 
Het café was aardig vol gelopen en de stemming zat er al snel 
genoeg in 
Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. 
Wij waren met onze hele Carnavalsclub aanwezig en er was 
er niet één bij, die het niet naar zijn /haar zin had. 
Het was echt een ouderwets middagje feesten, zo zou 
Carnaval altijd moeten zijn! Leeftijd was er niet belangrijk, je 
zag er zelfs jeugd de oude liedjes uit volle borst meezingen, 
mooi toch. 
Ook hebben wij nog reacties gekregen van mensen die 
gehoord hadden dat het zo gezellig was en zij zeggen er 
volgend jaar ook bij te willen zijn. De Potter gaat uitpuilen…! 
Het enige wat wij jammer vonden, was dat het zo vroeg 
afgelopen was. Dus wat ons betreft; volgend jaar nog een 
rondje gezellige muziek er achteraan (of de Potter gooit er wat 
oude krakers tussendoor).  
Wij hebben er al zin in: Ut War Schôn ! !!
Rieky en Agnes van Oort, koorleden 

Festival van het Nederlandse 
lied in Uden 27 april 2014 !

Het was een gezellige drukte bij aankomst in 
Uden waar om 11.30 uur 26 koren uit heel 
Nederland zich verzamelden. 
De ontvangst was compleet met koffie en een 
prima lunchpakket voor iedereen. 
Ons eerste optreden was om 13.40 uur, en 
hoewel het weer nog niet zo geweldig was 
trokken we al meteen behoorlijk wat publiek. 
De liedjes werden met veel enthousiasme 
gebracht  en met niet te vergeten de mooie 
solo’s. 
Onze dag kon niet meer stuk, en toen de zon er 
nog eens bij kwam was het helemaal super. 
Ik denk dat het voor onze dirigente Josje toch 
wel een beetje spannend was, daar Ellen nog 
op vakantie was, maar mijns inziens ging dit 
uitstekend. 
Zeker na een lekker likeurtje, wat geschonken 
werd door de organisatie. 
De optredens liepen verder prima, 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 
Al met al was het een fantastische dag. 

Thea Janssen, koorlid 

Ereleden…… 
  
Wij hoeven niet te koken voor het jaarlijkse etentje van bestuur en muzikanten….. 
Ik heb diep nagedacht wat er verder nog meer aan voordelen zijn voor Josje en mij….. 
En nu heeft het bestuur ook nog bevolen dat wij een stukje moeten schrijven voor de Nieuwsbrief. Zo’n tekeningetje 
van een lachend gezichtje kan ik op mijn toetsenbord niet vinden, dus dan maar niet. 
Wie had ooit kunnen denken dat wij in 2001 in een dolle bui van start gingen en dat we nu met een geweldig bestuur 
en muzikale ondersteuning een solide basis hebben voor continuïteit. 
De Nieuwsbrief, waar ik dit stukje voor zit te schrijven, is waarschijnlijk de eerste welke digitaal verschijnt. Misschien 
kan ik dit straks zelf bekijken op de site. 
Maar goed, wij zijn een hechte club en dat blijkt ook uit de hoogtepunten, zoals: Grave, Uden, de Podiumavond, 
Sinterklaas etc. 
Het afscheid van Piet van Hinthem was ontroerend; hij voelde als een van ons, we missen hem….. Ook verdriet wordt 
gedeeld. 
                         
Nu gaan we voor 15 jaar Tiona….. 
Fijne vakantie toegewenst, ook namens Josje, en tot ziens in het nieuwe seizoen !
Ria Grul  



Optredens in de eerste helft van het 
jaar en geplande optredens!!
We hebben best veel optredens gehad in het voorjaar. 
Denk aan: het optreden bij Café de 3 Heere, het 
Carnavalsoptreden bij "de Potter", het optreden in 
Ravenstein, het optreden bij Coudewater en natuurlijk het 
optreden op het Festival van het Nederlandse lied in 
Uden.!
Er staat nog een optreden gepland in Zeeland in het 
kader van "Samenloop voor Hoop" op zaterdag 21 juni. 
Daarna is het vakantie.!
Alle optredens tot nu toe zijn prima verlopen. Ze zien ons 
overal graag terugkomen!!
Later geplande optredens:!
We hebben voor het najaar nog maar een optreden 
gepland. Op 4 november treden we op in de "Nieuwe 
Hoeven" in Schaijk!
Als iemand nog  suggesties heeft voor een  leuk optreden 
houden wij  ons aanbevolen.!
Nog even ter herinnering: 
28 september “Smartiesfestival”                                   
18 december "Podiumavond"!
Denk hier alvast over na….. 
Anny van de Pas, bestuurslid 

CRISIS BIJNA VOORBIJ !!! !
Het jaar 2014 is voor mij wel erg goed begonnen. Wat 
een verrassing!  Ik kreeg op 3 januari “het” telefoontje 
dat ik me op de eerste repetitie van Tiona en dus op  
9 januari mocht melden.  
Het wachten om te mogen starten met zingen was 
sneller voorbij dan waar ik ernstig voor gewaarschuwd 
was. Wat een geluk,  ik had er echt namelijk al 
rekening mee gehouden dat als het tegen zou vallen 
het uiterlijk eind 2014, zo niet met wat pech zelfs begin 
2015 zou kunnen worden!  Nou niet dus!  Ik zou 
inmiddels nu al veel leuke momenten gemist hebben.  
Maar even terug dus naar die eerste kennismaking 
waarin ik me helemaal niet ongemakkelijk heb gevoeld 
die eerste keer. Wat een welkom! Ik kwam echt in een 
warm bad terecht! 
Al in het bezit zijnde van een welkomstenvelop met 
allerlei startinformatie werd ik nu ook nog eens 
persoonlijk door dirigent en bestuur en vele andere 
koorleden zowel voor als na de verkorte repetitie 
vanwege de jaarlijkse receptie nog eens extra hartelijk 
verwelkomd en veel succes en plezier toegewenst!   
  
Het werd na de repetitie echt gezellig door de 
Nieuwjaarsreceptie die hierna plaats vond. Gewoon 
feest en niet in de laatste plaats door de muzikanten 
die nu langer doorspeelden en de vele lekkere hapjes 
bereid door vrijwilligers onder de koorleden. Mijn 
complimenten hiervoor.  Fantastisch, wat een avond! 
Ik ging nog net niet als laatste naar huis, zo leuk vond 
ik het en wil jullie bij deze dan ook allemaal, zonder 
uitzondering nog eens hartelijk bedanken voor dit zo 
“warme” welkom. 
Ja, 10 repetities en ook al wat optredens verder durf ik 
nu inmiddels met een gerust hart te zeggen dat ik me 
bij jullie zeer zeker “thuis” voel en wens dan ook dat we 
nog vele van zulke gezellige oefenavonden en leuke 
optredens samen in goede gezondheid zullen gaan 
beleven. 
Denny de Groot, koorlid 
     

Optreden Toeristisch 
Informatieplatform Ravenstein 
Op zondag 6 april zijn we met Tiona uitgenodigd om 
te zingen ter ere van het 10-jarig bestaan van het TIR. 
We werden er welkom geheten met koffie en koek. 
Daarna hebben we in de binnentuin van het oude 
Gemeentehuis uit volle borst gezongen. 
De weergoden waren ons gelukkig goed gezind(want 
’s morgens regende het nog). 
Ondanks het weinige publiek, was het voor ons een 
gezellige middag. !
Groet, Annie van den Boogaard, koorlid 

Beleid t.a.v. Aubades: !
De laatste tijd worden er regelmatig aubades gehouden voor feestvierende Tionaleden; meestal bij een speciale 
gebeurtenis zoals: 50 of 65 jaar worden, 50 jaar getrouwd zijn etc. 
Allereerst wil ik nog eens zeggen dat het houden van aubades geen officiële Tiona-activiteit is, ondanks het feit 
dat we ons wel als Tionaleden presenteren.  
Het bestuur van Tiona  regelt geen aubades en is er ook niet verantwoordelijk voor. Het zou anders echt teveel 
kunnen worden in zo’n groot koor. 
Niemand is verplicht deel te nemen aan aubades, het is een geheel vrijwillige activiteit. Zeker voor onze dirigente 
en muzikanten is het onmogelijk om overal bij aanwezig te zijn. 
Wanneer iemand een aubade wil kan hij/zij dit aangeven bij een bevriend koorlid en vragen om dat te regelen. 
Het kan ook zijn dat je (stiekem/in het geheim) een aubade regelt voor iemand (waarvan je weet dat die dat graag 
zou willen) die je goed kent. Nicoline van Hinthem heeft dit een aantal keren geregeld, maar het is niet haar taak, 
iedereen kan dit initiatief nemen. 
In principe doen we alleen aubades voor leden van Tiona, of mensen die belangrijk zijn voor Tiona, zoals de 
Potter.  Dus niet voor ouders, vrienden e.d. 
We doen het ook alleen bij echte jubilea, dus niet bij zomaar een verjaardag. 
Koorleden dienen dit dus zelf te organiseren; kunnen andere leden vragen en eventueel ook muzikanten en 
dirigente. Als de dirigente niet kan is het wel verstandig iemand te vragen om de leiding te nemen. 
Wel is afgesproken dat we bij aubades maximaal 3 liedjes zingen en dat we in Tiona-rood-zwart gekleed zijn 
(tenzij er redenen zijn om daarvan af te wijken, bv. allemaal als Sara). Ook is het niet de bedoeling dat we blijven 
hangen op een feest; we zijn immers niet uitgenodigd, maar komen voor het brengen van een aubade. 
Hopelijk verschaft dit jullie enige duidelijkheid en we hopen dat iedereen blijft genieten van zowel het geven als 
ontvangen van een aubade. 
Namens het bestuur, Cinny van Hoogstraten, voorzitter 



!!!!!

Lieve mensen, !
Na bijna zes jaar weer de stap gezet naar Tiona; de Podiumavond. 
M’n plekje gevonden, samen met Toon en dat voelde goed. Het was wel een beetje dubbel, maar het vertrouwde 
raakte mij. Toeval…? Het moest zo zijn…, al snel werd het liedje “Rood, rood, rood, zijn de rozen” gezongen. Ons 
liedje; van Kees en mij….,dat kwam binnen. Wat je niet wilt, gebeurt toch…..de tranen zoeken hun weg. Maar al 
snel kwam Wil bij me staan en dat was heel fijn, voelde goed. 
Van Jos kreeg ik het programma en de vraag of ik daar iets over wilde schrijven voor in de Nieuwsbrief van Tiona. 
Zonder iets te zeggen blijft Jos zijn beroep uitoefenen als psycholoog, mooi! Er was een gezellige sfeer en de 
artiesten van eigen bodem stonden te popelen om op te treden. !
1e: Als eerste “Te hooi en te gras”; die moesten de spits afbijten en dat ging perfect. 
2e: Toni en Henk met het liedje “de Roos”, wat een ode was aan Pieter, de overleden man van Toni. Nou Toni, ik 
vond het super hoe jij daar stond. Met al die emotie er in. Maar met de steun van Henk lukte dat; het was een mooi 
en gevoelig liedje wat jullie op een liefdevolle en warme manier ten gehore brachten. 
3e: Henk met z’n Rietjes. Henk was helemaal in z’n nopjes en ging steeds soepeler bewegen. De vrouwelijke 
energie en de muziek deden z’n werk; het plezier straalde ervan af. 
4e: Hans en Netty zongen als duo “hou me vast”, maar ze hielden elkaar niet vast, het was wel mooi om naar te 
luisteren. 
5e: De Hermaatjes gingen een beetje uit de maat…maar toen Richard duidelijk de toon aangaf, kwam het helemaal 
uit de verf. 
6e: Annie als aspirant-lid was super! Ze kan het zingen niet laten en is nu helemaal opgenomen in het koor, zij 
zingen uit volle borst mee. 
7e: De zwarte witte Pieten, gezellige grieten, maar vooral die mooie billen die we allemaal willen natuurlijk. Kei-
gezellig! 
8e: De demente bejaarden bezig met het avondtoilet; allemaal roepend, allemaal poepend op de pot. Het was een 
ware training voor de lachspieren; buikpijn gelachen, het was fantastisch. 
9e: Herma en Anny hebben ons wijs gemaakt in welke spieren we moeten gebruiken. Maar vooral dus: op tijd 
bekken kantelen en bek dicht. Heel komisch. 
10e: De Smérlappen als Sinterklaas; wat erg lang duurde en al schrijvend zei iemand bij ons aan tafel: “schrijf maar 
op dat het echte Smérlappen zijn”, dus! 
11e: Riet van Leeuwen als laatste. Het grappigste, ludiekste, gevatste…; kortom het was zo goed dat iedereen het 
jammer vond dat het afgelopen was, werkelijk SUPER!!! 
Als Riet wat vaker gaat oefenen kan ze zo bij de tv en dan gaan wij allemaal mee….da’s leuk! 
Tot slot; de Podiumavond was weer een groot succes. Er was een gezellige sfeer en ik ben heel blij dat ik de stap 
gezet heb om weer lid te worden van Tiona. Dus ik sta weer op de wachtlijst.  
Tot gauw, een lieve groet van Marlies Aarts 

!Repetitie data 2014! 
2e helft 2014: 
28 augustus 
11 september 
25 september 
19 oktober 
23 oktober 
6   november 
20 november 
4   december  Sinterklaas 
18 december  Podiumavond 
1e helft 2015: 
8 januari  Nieuwjaarsborrel 
22 januari 
5 februari 
19 februari 
5 maart 
19 maart  ALV (?) 
2 april 
16 april 
30 april 
21 mei   
4 juni 
18 juni 

TIONA-LIEDERENMAP – OPTREDEN 
MAPJES !
Ons koor wordt steeds een beetje beter. Niet alleen de 
zang maar ook de entourage. De aandacht voor de 
uitstraling is er nu meer dan in het verleden. We wagen 
ons zelfs voorzichtig aan de choreografie. Naast de 
beweging en de zang is er het aspect van de kleding en 
andere attributen. En in dat laatste daar zit nog een 
verbeterpuntje. Tijdens optredens halen veel mensen de 
liedteksten uit de zware Tiona-map en steken die in een 
ander mapje. En juist dat ziet er nogal rommelig uit want 
al die mapjes bij elkaar hebben de kleuren van de 
regenboog. Dus als je al een ander mapje gebruikt neem 
dan een RODE. Voor de mensen die wel de Tiona-map 
gebruiken; haal a.u.b. de papiertjes en foto’s van het 
voorblad.  
Als je zelf staat te zingen, zie je dat uiteraard niet, maar 
ons publiek des te beter. Het is jammer als je veel 
aandacht besteedt aan je kleding en dat vervolgens 
verpest door al die groen, geel, blauwe mapjes, 
papiertjes etc.  
Het is maar een detail, maar voor het gehele plaatje  
maakt het echt wel uit. !
Willie Roks, namens het bestuur van Tiona 


