
  

                                      
                                                                                                           

(Vervolg SMARTIES IN ROOD/ZWART MET ORANJE FRANJE) 

als Oranje-huisband hebben ze nog een Cruyfiaanse uitspraak: 
als de drummer aftikt dan moet je beginnen! Dat is goed om te 
weten! 

En zo keren we weer terug bij waar we ooit begonnen als we op 
29 april de Koninginnejam organiseerden; ook toen zat er 
steeds een beetje oranje franje aan. 

Willie Roks, bestuurslid 
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De band VANAVOND NIET SCHAT  is onze 
muzikale gast tijdens het Smartiesfestival op 
zondag  27 september. Ze komen uit Oss en 
hebben hun sporen al lang verdiend in de 
muziekwereld. Hoewel de bandleden nog stik 
wat jonger zijn dan de meeste zangers en 
zangeressen van ons koor, ze bestaan al langer 
dan wij; namelijk 21 jaar. Ze zijn in elk geval 
volwassen nu en dat gaan ze ook nog vieren dit 
jaar. Met VANAVOND NIET SCHAT denken we 
opnieuw een spetterende middag en avond te 
kunnen organiseren. Ze starten ieder optreden 
onheilspellend met de kreet: We breken de hut 
af! Ieder optreden beschouwen de mannen als 
een uitdaging  om het publiek op te juinen en te 
amuseren. En daartoe zetten ze alles in. Ze 
wonnen al eens de publieksprijs van de Clash of 
the Coverbands en reizen al jarenlang het 
Nederlands elftal achterna over de hele wereld. 
Ze spelen steeds op de zogenaamde Oranje 
camping. Ze stonden in het voorprogramma van 
bands als Rowwen Héze, Pater Moeskroen en 
Van Dik Hout. Eigenlijk wel tof dat een zo 
geroutineerde band met Tiona in zee wil om 
samen muziek te maken. Zanger Jeroen Princen 
zegt daarover: “In het verleden heb ik als 
zanger al eens deelgenomen aan proms 
concerten. Dan sta je ineens tussen mensen 
die gewend zijn in een heel ander genre muziek 
te maken. Ik merkte steeds dat er veel respect 
was voor elkaars muzikale uitingen. En ik heb 
er leuke contacten aan over gehouden. De 
band bestaat uit: Jeroen Princen/ zang, Joost 
Blatter/sax, Michel van Raalte/ bassist, Toine 
van der Wielen/ drums, Guus van der Mond/ 
gitaar. Samen met Tiona spelen ze 12 liedjes 
samen, waarbij ons koor meestal alleen de 
refreinen meezingt. Daar zitten leuke muzikale 
uitstapjes voor ons bij, zoals Je bent sexy als je 
danst, Ik heb zo waanzinnig gedroomd, liedjes 
van Guus Meeuwis, Andre Hazes en Gers 
Pardoel. Natuurlijk gaan we weer samen 
repeteren, altijd een hoogtepunt in het jaar. De 
exacte datum daarvan is nog niet bekend.  

Jeroen Princen: “iIk heb allang ontdekt dat we 
met muziek maken niet rijk kunnen worden. Dat 
heb ik lang geleden al op mijn buik geschreven, 
het gaat vooral om de passie en de lol die we 
samen delen,” 

Carnaval met Tiona bij ‘De Potter’ 

Het feest kan beginnen, want Tiona was binnen…… 
Nou, de sfeer zat er meteen goed in.  
De band, het publiek en Tiona, nou, ze hadden er zin in. 
Het werd goed druk en iedereen zong geweldig met ons mee.  
Leuk ook de grote groep solisten uit ons eigen koor. 
Het was een prachtig feest. 
Ook dank aan Egbert Henst voor zijn optreden, hij zong ‘O,o, 
den Haag’ en aan het einde ‘Bloed, zweet en tranen’. Iedereen 
ging uit zijn dak. 
Prachtig, wat ’n feest.Wij hebben genoten allemaal.  
En ik voor mezelf weet het wel zeker: volgend jaar weer? 
Ik hoop van wel!! 
Toni Stupers, koorlid 
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PRAATPIRATEN 
Het Tiona-volk bij de Potter 
Het wordt almaar zotter 
Wat is het weer een gezellige boel. 
We praten en we lachen en trekken een smoel. 
We bestellen nog een biertje bij Hetty 
En ondertussen zingt Nettie  
Wat een Vuile Huichelaar 
Is de repetitie nog niet klaar? 
Het Tiona-volk wil babbelen en biertjes drinken 
Laat dat schip op de woelige baren maar 
verzinken 
‘Het Bestuur’ babbelt het meest 
Iedereen weer zien da’s een feest 
Waarom gaan ze ook zingen als wij praten 
Laat maar komen de praat -piraten 
Ellen houdt  het roer met moeite recht 
Wat een gevecht 
Het ketelbinkie heeft vreselijke dorst 
Ach,wie heeft daar op z’n map gemorst? 
Het schip zit in een draaikolk 
Ellen heft haar armen hoog 
We houden het niet droog 
Maar kijk, ze lacht breeduit 
Zelden schiet ze uit haar slof 
Het  Tiona-volk is gewoon tof! 

Willie Roks, bestuurslid

Een gezellige middag in Wanroij 
Met 45 zangers, 4 muzikanten en onze Ellen hebben wij een heerlijke middag beleefd op het Terrasfestival in Wanroij op 
zondag 7 juni.  
Het was prachtig weer, meestal stralende zon, niet te heet en niet te koud. Een leuke plek, met een royaal terras, op het 
Kerkplein achter de kerk. Het organiserende koor Ège Wies had het prima georganiseerd. Een heel fijn podium was er 
gebouwd, met drie treden, zodat iedereen goed te zien en te horen was, nota bene in onze kleuren rood / zwart. Er was 
ook voor goed geluid gezorgd, met versterking voor de optredende koren. We kregen ook ieder twee 
consumptiebonnen. 
We hebben daar twee keer een half uur vol gezongen. In het eerste blok mocht onze Friese Richard weer het schone 
lied ‘Brabant’ vertolken en in het tweede blok zong Ton Visschers het op die plek wel zeer toepasselijke ‘Tussen Kroegen 
en Kerken’.  
Ook Ège Wies uit Wanroij zong met ook ongeveer 45 zangers een aantal mooie liedjes, met hun zeer energieke dirigent 
op gitaar ervóór. Daarnaast deed ook het ‘beste smartlappenkoor van Gennep’ Suuk7 (de overtreffende trap van Suuk6 / 
succes) mee, ook met een dirigent met gitaar ervóór en ca. 35 zangers. Alles bijeen werd er een zeer gevarieerd 
programma gebracht. Menigmaal werd er gezegd: dat zou ook een liedje voor ons zijn. Maar ook ons repertoire paste 
prima in het programma van de middag. We deden gewoon goed mee, met drie leuke koren. Wèl hadden we helaas 
verreweg de minste mannen bij ons. En oja, van ons hoeft Ellen niet aan de gitaar.... De middag werd afgesloten met het 
gezamenlijk zingen van ‘Sierra’ en ‘Laat maar waaien’: een fantastische ervaring: zo zou het dus ongeveer kunnen 
klinken wanneer eens alle leden van Tiona er zouden zijn en zouden meezingen……. 
Het terras zat steeds goed vol, met een boel bezoekers buiten de deelnemende koren. Als er even niet genoeg stoelen 
waren kon je ook in het gras gaan zitten.  
Nicolien, Alaine en vriendinnen hadden voor deze gelegenheid een aantal losbladige meezingmapjes gemaakt: een 
experiment. Dat experiment is prima bevallen, alle 50 meezingboekjes kwamen na afloop terug, op één uitzondering na: 
iemand die heel netjes kwam vragen of hij er een kon kopen voor zijn vrouw, die er niet bij kon zijn. We gaan nu kijken 
hoe we dit bij volgende gelegenheden kunnen herhalen.  
Met een goed gevoel reden Josje en ik weer naar Schaijk. Jos Cornelissen, bestuurslid 



Een hartverwarmend optreden van Tiona bij Vierhoven  

Op donderdag 22 januari was het gezellig druk op Vierhoven. Er 
vond die middag een optreden plaats dat verzorgd werd door het 
smartlappenkoor Tiona. Alle bewoners van Vierhoven waren dan 
ook van harte welkom 
op Oosterhof. De 
huiskamer was wat 
verbouwd om ruimte te 
maken voor het koor. 
Het koor bestaat uit 
120 leden. Dat past 
natuurlijk niet in onze 
huiskamers!. Een 
kleine delegatie zong 
voor ons. 25 
enthousiaste leden van 
het koor waren 
aanwezig.  
Al tijdens het eerste 
lied dat gezongen 
werd, zag je dat de bewoners volop zaten te genieten. De liedjes 
klonken bekend in de oren van de bewoners. Velen zongen mee!  
Ook de sfeer was zeer bijzonder. Een mooi koor om te zien, 
prachtige kleren.  De bewoners werden uitgenodigd om mee te 
zingen. Velen gaven, zoals gezegd, gehoor aan de uitnodiging!   
In de pauze was er gelegenheid voor een drankje. In de pauze 
mengde de leden van het koor zich onder onze bewoners, reuze 
gezellig!.  
Na een uitbundig slotlied werd het koor bedankt voor het mooie 
optreden. De bewoners spraken ook hun bewondering uit. Een 
meneer vroeg zelfs of dat het mogelijk was dat het koor niet elke 
week kon komen zingen. Dat vonden hij en zijn medebewoners 
een goed idee!  
Freka van Rooij Vierhoven en Nellie van Ballegooij, 
vrijwilliger van Vierhoven en lid van Tiona 

De	  nieuwjaarsrecep.e	  2015	  was	  weer	  een	  
toppertje!	  

Het	  bestuur,	  Ellen	  en	  de	  muzikanten	  hebben	  
brainstormend	  de	  repe66e	  van	  8	  januari	  
geëvalueerd:	  	  

Heerlijk	  –	  te	  veel	  –	  zeer	  
uitgebreid	  –	  druk	  –	  
gezellig	  –	  geweldig	  wat	  
de	  vrijwilligers	  op	  
tafel	  gezet	  hebben	  
–	  leuk	  dat	  we	  
samen	  iets	  
maken	  –	  nieuwe	  
leden	  vonden	  het	  leuk	  
–	  Afrousjes	  van	  Piet	  waren	  
speciaal	  –	  met	  plezier	  door	  de	  
leden	  gemaakt	  –	  saamhorigheid	  –	  
prima	  –	  ’t	  licht	  bleef	  aan…………..	  

Podiumavond op 18 december 2014 
Weer zo’n heerlijk Tiona avond! 
Al jaren is de Podiumavond een van de hoogtepunten van het Tiona jaar. En dit 
jaar was het helemaal super. Jos Cornelissen opende de avond met een hartelijk 
welkom en wenste alle artiesten veel succes. Te Hooi en te Gras beet de spits af 
en bracht een aantal Tiona liedjes ten gehore die luidkeels werden meegezongen. 
De stemming zat er meteen al goed in; het dak ging bijna er af. Als tweede beklom 
Annie van den Bosch het podium. Haar: ”Presentatie van het onderzoek naar de 
historische achtergrond van lied 109 van de liederenbundel van Tiona”, zorgt 
ervoor dat niemand van de aanwezigen nog ooit met de oude emotie zal zingen. 
Steeds zal met een grote glimlach gedacht worden aan het ”werkelijke verhaal” 
achter deze smartlap. Ellen was inmiddels gearriveerd en met groot enthousiasme 
kondigde zij de volgende artiesten, Alda, José, Jos en Nettie; samen: “De vrolijke 
dèrkes” aan. Een prachtig optreden. Deze dames brachten o.a. een heel nieuw 
Tiona lied. De volgende artiest was Henk Schulte. Twee weken geleden als 
bisschop van Mira, nu als kardinaal van Schaijk, een snelle promotie, een 
prachtige presentatie, het publiek hing aan zijn lippen en Ellen maakt zich al 
zorgen over Sinterklaas volgend jaar. Het volgende optreden was ons eigen Tiona 
orkest met zang van Hans, Toon en Ton. Zij brachten een aantal heerlijke Duitse 
meezingers bij voorbeeld der Anton aus Tirol. Renske van de Zande  liet ons 
genieten van alle ellende rond Plastische Chirurgie en gaf nog heel wijze lessen 

mee met “Neem de Tijd”. Silvia, Nicolien, Marja en Alaine in de behandelkamer 
van hun dokter Wijdbeens, een prachtige rol van Theo Potjes. Het was genieten 
van een dag uit het leven van een gynaecoloog doctorandus Wijdbeens. En 
toen moesten de Smèrlappen nog komen. Jos, Hans, Herman, Ton en Tini 
lieten zich weer van hun beste kant zien en horen. Ook dit jaar weer een heel 
goed optreden. Als laatste de uitsmijter van de avond, Lisette en Riet in de 
sauna, een boeiend verhaal. De avond was voorbij gevlogen, de hapjes en de 
frites hadden goed gesmaakt. Ellen mocht alle artiesten danken voor hun 
geweldige bijdragen. 
Walter van de Pas, koorlid 



!Repetitie data 2015! 
2e helft 2015: 
27 augustus 
10 september 
24 september 
             ZONDAG 27 SEPT. SMARTIESFESTIVAL 
8   oktober 
22 oktober 
5   november 
19 november 
3   december  Sinterklaas 
17 december  Podiumavond 
1e helft 2016: 
7   januari  Nieuwjaarsborrel 
21 januari 
4   februari 
18 februari 
3   maart 
17 maart  ALV  
31 maart 
14 april 
28 april 
12 mei   
26 mei 
9   juni 
23 juni 

Woordje van onze dirigente……. 

Het kan gezegd worden dat ik een behoorlijk 
hectisch jaar heb. 
Gelukkig zorgt een avond dirigeren, zingen 
en bijpraten bij Tiona voor heerlijke 
ontspanning! 
Een avond al je zorgen thuislaten is een 
heerlijk gevoel. 
Afgelopen december is onze jongste zoon 
geëmigreerd naar Amerika, 2 mei is onze 
dochter Jolijn getrouwd in Suriname. Een 
geweldig feest met ruim vierhonderd gasten, 
wat bij haar thuis gevierd werd, dus…. veel 
voorbereiding en georganiseer. 30 mei heeft 
ze het bij ons thuis “dunnetjes” overgedaan 
voor familie en de vele vrienden. Nu dit 
achter de rug is, zijn de voorbereidingen 
voor mijn afscheid als leerkracht en adjunct 
in volle gang. Maar…. ook de directeur en 
een collega nemen afscheid, dus ook 
daarvoor ben ik druk bezig. Maar…. zoals ik 
al zei, bij Tiona vergeet ik alle drukte! 
 In Wanroij was het supergezellig, Den 
Bosch zal hier niet voor onder doen. Na de 
vakantie zingen bij de Kriekeput en daarna 
ons eigen Smartiesfestival, dit jaar met met 
de band Vanavond niet schat. Nieuwe, soms 
onbekende of minder bekende liedjes in 
studeren geeft ook weer een kick. Na de 
vakantie beginnen we ook ons eigen 
repertoire weer uit te breiden met enkele 
liedjes. Zoal jullie weten en ervaren: Tiona is 
een koor in beweging. Ik ben er trots op, dat 
ik al 12 ½ jaar dirigente ben van dit 
superkoor!!    
Ellen 

Gezellig optreden tijdens de supportersmiddag 
van DAW (april) 

Ons optreden was tijdens een spannende wedstrijd tussen 
DAW en Avestijn. Avestijn was een van de kandidaten om bij 
verlies de nacompetitie te spelen. 
Bij de rust stond DAW met 1-0 voor. Bij binnenkomst van de 
supporters zong Jos, toeval of niet, “een man mag niet 
huilen….”. Een leuke bijkomstigheid en de toon was meteen 
gezet. 
Deze middag waren wij in grote getalen aanwezig, men was 
verbaasd over de grote opkomst. 
Jammer dat er geen goede geluidsinstallatie aanwezig was, 
waardoor niet iedereen goed kon meegenieten van ons 
optreden. Onze solisten waren: Jos, Henk, Netty en Hans, als 
drummer. 
Bij een volgend optreden mogen we wel wat meer aandacht 
besteden aan de opstelling. Het geheel kwam een beetje 
rommelig over en daarover kwamen ook wat opmerkingen uit 
het publiek. 
Veel supporters bleven toch nog lang aanwezig en genoten van 
de gezellige middag; daar was het uiteindelijk om te doen. 
Voorzitter, de heer Lamers van DAW vond het een geslaagde 
middag, mede door ons optreden. Een supporter vond, na 
enkele pilsjes, dat de naam DAW maar veranderd moest 
worden in DIONA na dit dramatische seizoen. 
Voor mij was de middag zeer geslaagd; veel lol, plezier en 
humor! 
Misschien komen we het volgend jaar weer terug…… 
Marga Janssen, koorlid 

Allemaal een hele fijne, 
ontspannen, zonnige 
vakantie met veel zang en 
dans!


SING LIKE NO ONE CAN HEAR


