
Wat	een	prijs……	
Mijn	ouders	hebben	in	2015	de	eerste	prijs	gewonnen	met	de	
loterij	van	TIONA.	Omdat	vijf	dagen	op	ski’s	in	Oosterrijk	niet	
helemaal	aansloot	bij	de	vakanCewensen	van	Ben	en	Ria	Grul	
hebben	zij	deze	mooie	prijs	cadeau	gedaan	aan	mij	en	mijn	man.	
Afgelopen	Paasdagen	zijn	we	dan	ook	naar	Westendorf	afgereisd	
om	heerlijk	te	genieten	van	een	vakanCe	in	Apart-hotel	Windau-	
Lodge,	Oosterrijk.		We	werden	daar	hartelijk	ontvangen	door	
Miranda	Bons	en	Harold	Lukassen,	onze	gastvrouw	en	gastheer.	
Zeer	gastvrij	hebben	zij	ons	in	een	ongedwongen	sfeer	kennis	

laten	maken	met	de	omgeving	waardoor	we	hebben	kunnen	
genieten	van	al	het	moois	dat	Westendorf	te	bieden	heeP.	
Dat	we	aan	het	einde	van	de	dag	in	het	heerlijke	verwarmde	
buitenzwembad	de	dag	konden	afsluiten	droeg	hier	zeker	aan	
bij.		
Wij	gunnen	iedereen	van	TIONA	ook	deze	prijs	maar	mocht	dit	
niet	lukken	is	het	zeker	aan	te	raden	een	keer	op	eigen	
gelegenheid	te	gaan.	Wij	kijken	terug	op	een	mooie	en	luxe	
ervaring	die	een	bijzondere	plek	krijgt	in	onze	herinnering	met	
dank	aan	TIONA.	Voor	ons	geldt	dan	ook	de	smartlap:	“Bedankt	
lieve	ouders	van	Vader	Abraham”.	
Met	vriendelijke	groet,	Benita	Meuleman-Grul	(dochter	van	Ria)	
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SMARTIES	FESTIVAL	2016	
“TIONA	GAAT	UIT	DE	KLEREN!!”	

Tiona	bestaat	15	jaar.	En	dat	zal	de	wereld	weten.	Al	die	
jaren	verscheen	ons	koor	in	uitbundig	rood/	zwart,	
maar	dat	gaat	voor	één	avond	veranderen.	Samen	met	
de	band	Fox	en	de	Strotjes	duiken	we	de	jaren	’50-’60	
in.		Niet	alleen	wat	betreP	de	muziek,	maar	ook	de	
pe]coats	en	suikerspinkapsels	zullen	de	sfeer	en	het	
beeld	van	het	jubileum	bepalen.	Zaterdag	17	
september	gaat	het	feest	beginnen.	Ook	dat	doen	we	
anders	dus.	Geen	middagprogramma	op	de	zondag,	
maar	enkel	één	gastband	voor	de	hele	avond.	Tiona	
opent	sCpt	om	20.00	uur	het	jubileumfeest	met	een	set	
van	10	liedjes	uit	onze	map.	Na	een	pauze	gaan	Tiona	
en	Fox	en	de	Strotjes	samen	het	podium	op	met	liedjes	
uit	de	Cjd	dat	‘geluk	nog	heel	gewoon	was’.	We	hebben	
het	nieuwe	repertoire	al	Cjdens	de	repeCCe	voorbij	
horen	komen.	Voor	de	meesten	onder	ons	is	dit	een	
regelrechte	Cjdmachine	waarmee	we	terugkeren	naar	
onze	jeugd.	Je	eerste	vriendje	of	vriendinnetje.	Een	
sneeuwwitje	drinken!	Dat	was	allemaal	heel	spannend.	
We	moesten	toen	wel	om	halfelf	thuis	zijn.	Dat	hoeP	nu	
niet	meer.	Gelukkig,	het	feest	duurt	tot	ongeveer	één	
uur	in	de	nacht.		
Om	weer	een	beetje	in	de	stemming	te	komen	heb	ik	
even	wat	namen	op	gezocht	van	de	arCesten	waarvan	
we	nu	de	‘onvergetelijke’	liedjes	gaan	vertolken:	Wie	
kent	deze	nog?!	Marmer	staal	en	steen-	Trea	Dobbs.	
Alle	leuke	jongens	–	Gonnie	Baars,	Willem	wordt	wakker-	
Buderflies,	Hé	schat-	Theo	en	Marjan.	Echt	onsterfelijk	
zijn	ze	niet	geworden,	maar	leuk	om	toch	weer	eens	te	
horen	en	te	zingen.		
We	nodigen	iedereen	uit	om	in	elk	geval	met	een	leuke	
oufit	voor	de	dag	te	komen.	In	Uden	zit	Betsie	‘s	
kledingverhuurbedrijf	en	ook	in	Berghem	zit	zo’n	
verhuurbedrijf.	Daarnaast	kan	je	ook	googelen	en	kijken	
wat	er	te	koop	is	of	na	te	maken.	Dit	zijn	mogelijkheden,	
maar	het	is	zeker	niet	de	bedoeling	om	iedereen	op	
kosten	te	jagen.	Met	wat	creaCviteit	en	speurwerk	kom	je	
ook	een	heel	eind.	Denk	daarbij	ook	
aan	de	kringloopwinkel	bijvoorbeeld.	
De	mannen	zien	we	ook	graag	strak	in	
het	jaren	’50-	pak	verschijnen	hoor.	
Voor	de	leden	die	hier	echt	geen	zin	
of	Cjd	voor	hebben	geldt	dat	ze	ook	
gewoon	in	Tiona-oufit	mogen	
verschijnen;	het	is	geen	must.		
En	wat	betreP	de	kleur;	ALLES	
MAG.		

Willie	Roks,	koorlid	

Hallo	fijne	koorleden,	
Er	werd	mij	gevraagd	een	stukje	te	schrijven	over	ons	optreden	
bij	het	Jubileumfeest	van	de	KBO	Schaijk.	Het	was	een	grandioos	
optreden,	er	was	een	grote	opkomst	van	koorleden	op	de	
zaterdagmiddag	in	de	Phoenix	en	de	stemming	zat	er	goed	in.	
Ook	vanuit	de	zaal	werd	er	goed	meegezongen	en	zelfs	gedanst.	
Dit	maakt	mij	dan	zo	blij,	het	is	alsof	ik	een	goeie	daad	verricht	
heb.	Het	maakt	me	gelukkig.	En	vooral	als	je	dan	later	in	de	
winkel	bij	Albert	Heijn	van	mensen	te	horen	krijgt:	“wat	was	het	
leuk	met	Tiona	en	wat	stralen	jullie	een	eenheid	uit”.En	dan	
gebeurt	er	iets	heel	verdrieCgs,	Henk	
die	deze	middag	organiseerde,	sterP	
plots	enkele	dagen	later.	Wat	een	
verdriet	en	gemis.	
We	namen	op	een	bijzondere	wijze	
afscheid	van	Henk	en	zongen	twee	
liederen	op	de	begraafplaats		
Bij	de	eerstvolgende	repeCCe	zei	een	
koorlid	mij	dat	ze	zo	blij	is	om	deel	
uit	te	mogen	maken	van	dit	koor.	
Dan	denk	ik	bij	mezelf:	dat	klopt	
helemaal,	in	Cjden	van	gezelligheid,	
maar	ook	in	Cjden	van	verdriet	zijn	
wij	er	voor	elkaar!	
Elly	Zaari,	koorlid	

http://www.tiona-schaijk.nl
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Nieuwjaarsborrel	Tiona	
Het	is	alweer	een	Cjd	geleden,	maar	de	Nieuwjaarsborrel	was	
geweldig.	
Het	is	in	de	vijf	jaar	dat	ik	bij	Tiona	ben	nog	steeds	geweldig	verzorgd.	
En	de	grote	inzet	van	de	Tiona-leden,	ze	maken	er	iedere	keer	weer	een	scala	
aan	variaCes	van	lekkernijen	en	zeer	smaakvol.	
En	niet	te	vergeten	de	muzikanten,	het	koor…	samen	een	grote	gezellige	club	
Tiona.	
Cinny	vroeg	om	een	moment	van	sClte	om	ons	koorlid	Ria	Kling	te	herdenken…	
het	werd	zo	intens	sCl…	ik	was	ontroerd	van	de	sClte….	
Ook	dit	maakt	Tiona	zo	bijzonder.	

Joke	van	Schaijk,	koorlid	

Podiumavond	2015		
Met	een	goede	opkomst	in	de	mooi	versierde	zaal,	begon	Jos	
met	het	voorwoord.	Daarna	beet	Corry	van	Schaijk	de	spits	af	
met	een	warm	gedicht	over	de	kerst.		
Als	1e	een	gezellig	muzikaal	muziekske	van	te	Hooi	en	te	Gras,	
waar	iedereen	mee	kon	zingen	als	opwarmertje	!		
Als	2e	De	Smérlappen,	die	voor	een	muissClle	zaal	zorgde,	voor	
“de	hommage	aan”	Herman,	wat	iedereen	zeker	een	kippenvel	
momentje	bezorgde!!	(PrachCg	gedaan!).	
Ook	was	er	een	geleerde	onder	ons,	die	een	heel	verhaal	kon	
vertellen	over	parCcipaCe	musicologie	(mooi	verwoord,	door	
Annie	van	den	Bosch).		
Als	4e	ons	eigen	Nedy	!!	Een	bietje	zenuwachCg	was	ze	wel,	mar	
da	was	nergens	voor	nodig,	want	ze	zong	prachCg	tegen	de	
spiegel	het	lied	van	“spiegelbeeld,	vertel	eens	even”.		
Als	5e	kwam	Frans	van	de	Lee	met	z’n	banjo	en	Harp	het	podium	
betreden!	Een	gezellig	stukske	muziek	waar	iedereen	gelijk	
vrolijk	op	meedeinde!!	
Nu	was	het	de	beurt	aan	Ingrid	Schulte,	die	van	alles	
mankeerde,	en	hield	een	mooi	betoog,	maar	ze	mankeert	niks	
op	het	oog!!	
Met	een	flink	hoog	decolleté	kwamen	de	vier	Derkés	de	zaal	in,	
waar	ze	een	gezellig	Crolerliedje	ten	tonele	brachten,	met	hun	
korte	rokjes	brachten	ze	de	stemming	er	zéér	goed	in.	
Tussendoor	verzorgde	onze	muzikanten	voor	een	vrolijke	noot.	
Renske	kwam	met	een	super	leuke	voordracht….	Helaas	hebben	
wij	dat	stukje	gemist,	maar	de	reacCes	van	het	publiek	waren	
erg	posiCef.		
Toen	mochten	we	zelf	
het	podium	betreden	
en	onze	zwemkunsten	
laten	zien	!	Wij	hebben	
genoten	van	de	
voorpret,	en	vonden	
het	jammer	dat	het	zo	
snel	voorbij	was.	De	
reacCes	waren	erg	
leuk	!	

Tot	slot	Jan	Klaassen	en	Katrijn	alias	Lisede	en	Riet,	die	samen	
op	reis	gingen	en	onderweg	van	alles	meemaakte	!	Daarna	kon	
iedereen	nog	van	de	lekkere	frietjes	genieten.	
Onze	bandleden	hebben	de	avond	afgesloten	met	een	SUPER	
gezellige	aPerparty	!!	
Bedankt	allemaal	voor	de	gezellige	avond	!!		

Groetjes	van	ons	gruupke

Carnaval	met	Tiona	

Ik	krijg	telefoon.		
Nelly	van	
Ballegooij	met	de	
vraag	of	ik	
misschien	een	
stukje	zou	willen	
schrijven	over	
carnaval	2016.	
Iets	is	er	
misgelopen	en	
het	moet	
vandaag	nog!!!!	
Ik	denk	dat	moet	lukken,	kijk	straks	nog	even	de	foto’s	terug	en	
gaan	met	die	banaan.	Maar	dan	komt	Henk,	ga	gezellig	even	
mee?		Och,	dat	kan	nog	wel	,	denk	ik.		Samen	even	winkelen	
en	dan	loopt	het	uit,	moet	er	nog	gegeten	worden.	En,	je	snapt	
het	al,	helemaal	m’n	stukje	vergeten.	En	als	ik	dan	rond	12.00	
uur	’s	nachts	m’n	bed	in	duik	en	nog	even	lig	te	mijmeren	denk	
ik,	SHIT!!!!!		Stom,	stom,	stom.	ERUIT!!!!	
Dus	hierbij	alsnog	m’n	stukske.	
Jaren	geleden	gingen	we	met	carnaval	nog	wel	‘ns	op	
wintersport	maar	sinds	dat	ik	en	ook	Thea	Janssen	een	kleine	3	
jaar	geleden	lid	zijn	geworden	van	Tiona	heb	ik	geen	enkele	
carnavalszondag	bij	de	Poder	overgeslagen.	Zaterdags	naar	de	
tent	(ook	mooie	muziek	voor	onze	leePijd)	en	zondags	
natuurlijk	Tiona	bij	de	Poder.	Tegen	wie	het	maar	horen	wil	zeg	
ik	“kom	zondag	mi	carnaval	mar	noar		de	Poder,	is	echt	gezellig	
,	dan	trejen	we op mè Tiona,	kei	leuk	“	En	dat	doen	ze.		
Volgens	mij	wordt	het	ieder	jaar	drukker.	
Afgelopen	carnaval	hadden	we	zelfs	nog	een	stuk	zaal	erbij	wat	
ze	dan	als	ze	binnenkomen	niet	alCjd	in	de	gaten	hebben.	
Maar	alles	komt	goed.	Ellen	geeP	de	maat	aan	en	met	een	
paar	voorzangers	proberen	we	boven	al	het	rumoer	uit	te	
komen.	Een	aantal	zingen	mee	en	een	aantal	kletst	gezellig	
verder.	Maar	wat	geeP	het.	Wij	genieten	en	ook	alle	mensen	in	
de	kroeg.	Da’s	duidelijk!!!	Ik	heb	wel	‘ns	gedacht	volgend	jaar	
kunnen	wij	makkelijk	die	hoge	zaal	bij	de	Phoenix	vullen	maar	
goed,	ik	begreep	bij	de	jaarvergadering	dat	hierover	ook	door	
het	bestuur	al	goed	is	nagedacht	en	misschien	is	het	ook	wel	
beter	om	het	bij	ons	stamcafé	te	houden.	
Ook	dit	jaar	was	het	wederom	keigezellig.		
Heb	ik	toch	nog	even	die	foto’s	teruggekeken	en	dan	denk	ik	
toch	aan	een	paar	lieve	leden	die	er	volgende	carnaval	helaas	
niet	meer	bij	zullen	zijn.	Dan	bedenk	ik	weer	hoe	alles	zo	snel	
anders	kan	zijn.	Mensen	geniet	van	het	leven	en	hopelijk	weer	
tot	binnenkort.	
En	nou….naar	bed.		Truste!!!	Marian	Verstegen,	Koorlid	



Optredens	en	acXviteiten	de	komende	Xjd	
We	hebben	een	druk	voorjaar	achter	de	rug,	met	het	optreden	bij	de	KBO,	onze	jubileumviering,	het	fesCval	in	Grave	en	ook	
nog	het	zingen	bij	het	afscheid	van	Henk	Schulte.	We	gaan	dus	nu	eerst	van	een	welverdiende	vakanCe	genieten.	

Al	vrij	snel	na	de	vakanCe,	nl.	op	woensdag	7	september,	treden	we	met	25	zangers	op	bij	de	Najaarsbraderie	op	Coudewater	
in	Rosmalen,	van	12	–	14	u.	

Zaterdagavond	17	september	is	ons	eigen	SmarCesfesCval,	waarbij	we	ons	jubileum	willen	vieren	met	de	vele	fans	die	we	
hebben.	De	uitgenodigde	band	‘Fox	en	de	Strotjes’	zal	zeker	zorgen	voor	veel	plezier.	De	avond	begint	om	20	u.,	wij	moeten	er	
natuurlijk	iets	eerder	zijn..	Wij	zingen	als	Tiona	eerst	een	aantal	liedjes,	daarna	samen	met	Fox	en	de	Strotjes	en	tenslode	is	Fox	
en	de	Strotjes	alleen	aan	de	beurt	om	er	iets	gezelligs	van	te	maken,	zolang	als	wij	en	zij	er	zin	in	hebben.	

Twee	weken	later,	nl.	zaterdagmiddag	1	oktober,	zullen	we	met	20	zangers	optreden	bij	‘Onder	de	Linden’,	het	
ontmoeCngscentrum	van	de	ZorgcoöperaCe	in	Schaijk.	We	zijn	voor	dit	optreden	gevraagd	in	het	kader	van	de	Week	tegen	de	
Eenzaamheid.	We	zingen	tussen	14	en	15.30	u.	

In	de	periode	tussen	1	oktober	en	begin	december	zou	er	eventueel	ruimte	zijn	voor	nog	een	optreden.	Er	zijn	daarvoor	nu	nog	
geen	concrete	vragen,	maar	de	ervaring	leert	dat	er	zeer	waarschijnlijk	nog	wel	vragen	zullen	komen.	En	als	dat	niet	het	geval	is	
is	dat	ook	niet	zo	erg,	gezien	de	drukte	die	we	intussen	hebben	gehad.	We	hebben	de	afgelopen	Cjd	ook	weer	diverse	vragen	
om	mee	te	doen	aan	korenmiddagen	en	fesCvals	moeten	afwijzen,	omdat	ze	te	dicht	bij	reeds	geplande	acCviteiten	waren.	

Op	donderdag	1	december		is	weer	onze	sinterklaasrepeCCe.	Deze	zal	waarschijnlijk	wat	minder	uitbundig	zijn	dan	we	de	
laatste	jaren	gewend	zijn.	Het	is	niet	gek	om	zo	nu	en	dan	ook	eens	met	een	tradiCe	te	breken.	

De	tradiCe	die	we	zeker	willen	handhaven	is	natuurlijk	onze	Podiumavond,	die	dit	jaar	plaatsvindt	op	donderdag	15	december.	

Over	alle	genoemde	acCviteiten	krijg	je	natuurlijk	op	Cjd	de	benodigde	informaCe.	

Tiona	is	weer	van	de	parXj	op	het	smartlappenfesXval	in	Grave	op	3	juli	
Voor	de	zesCende	keer	vindt	op	zondag	3	juli	a.s.	in	de	gezellige	monumentale	straten	van	Grave	het	Graafse	SmartlappenfesCval	
plaats.	
Er	zijn	in	Nederland	vele	korenfesCvals	en	ook	smartlappen-	of	liederentafelfesCvals.		Maar	het	SmartlappenfesCval	in	Grave	is	een	
van	de	populairste,	getuige	alleen	al	het	feit	dat	zich	elk	jaar	veel	meer	koren	inschrijven	dan	er	kunnen	meedoen.	Dat	is	ook	dit	
jaar	het	geval:	er	hebben	zich	ruim	100	koren	ingeschreven,	terwijl	er	maar	plek	is	voor	32	koren.	En	we	weten	dat	een	aantal	
koren	dit	jaar	niet	de	moeite	heeP	genomen	om	zich	in	te	schrijven,	omdat	tegenwoordig	de	regel	is	dat	koren	die	een	keer	
hebben	meegedaan	er	niet	op	hoeven	te	rekenen	dat	ze	het	jaar	daarop	weer	kunnen	meedoen.	Het	is	niet	zo	verwonderlijk	dat	
het	Graafse	fesCval	zo	populair	is,	want	het	stadje	Grave	leent	zich		uitstekend	voor	een	gezellig	fesCjn,	waar	de	koren	heel	goed	
uit	de	verf	kunnen	komen.	
Het	Landerds	smartlappenkoor	Tiona	is	dit	jaar	weer	uitgenodigd	om	mee	te	doen	en	dat	komt	goed	uit,	want	Tiona	viert	dit	jaar	
haar	15-jarig	jubileum.	Ze	gaan	er	dan	ook	een	spederend	feestje	van	maken.	Dat	is	dit	grote	koor	met	120	zangers	wel	
toevertrouwd.	Het	is	voor	Tiona	de	achtste	keer	dat	ze	in	Grave	mag	meedoen.	De	optredens	van	Tiona	in	Grave	waren	steeds	een	
succes.	Er	was	bijvoorbeeld	alCjd	een	aantal	bezoekers	die	steeds	met	Tiona	mee	trokken	naar	hun	optreedplekken,	‘omdat	er	
steeds	zo’n	gezellige	sfeer	is	en	iedereen	mag	meezingen’.		
De	koren	treden	op	tussen	13	en	17	u.	op	zesCen	locaCes	verspreid	over	de	oude	binnenstad.	De	entree	is	graCs.	Bij	de	haven	
staat	een	feesdent	waar	de	koren	worden	ontvangen	en	waar	na	afloop	de	eindmanifestaCe	plaatsvindt,	met	onder	meer	een	
samenzang	van	alle	aanwezige	koren.		



Mag	ik	me	even	voorstellen?	
Ik	ben	Mien	van	Hinthem-Dekkers,	geboren	in	
Zeeland	en	woon	inmiddels	alweer	40	jaar	in	
Schaijk.	Ik	ben	getrouwd	met	Wim	van	Hinthem	
en	samen	hebben	wij	2	dochters	Linda	en	Kristel	
en	zijn	wij	trotse	opa	en	oma	van	4	kleinkinderen	
en	de	5e	op	komst.	Zingen	is	alCjd	mijn	lust	
geweest,	ik	kom	dan	ook	uit	een	muzikale	
familie.	Vaak	werd	er	tegen	mij	gezegd;	‘TIONA	
dat	is	precies	iets	voor	jou’,	maar	dan	het	
opgeven	kwam	er	niet	van.	Uiteindelijk	heeP	
Ingrid	Schulte	mij	opgegeven	en	na	een	goed	
jaar	belde	Corry	van	Schaijk	dat	ik	mocht	komen	
zingen.	Nog	twijfelde	ik,	maar	ging	toch	maar	
naar	de	repeCCe	toe,	kijken	of	het	wel	echt	iets	
voor	mij	zou	zijn.	En	ja	hoor,	na	de	eerste	keer	
was	ik	al	verkocht	en	dacht	ik,	dit	had	ik	al	10	
jaar	eerder	moeten	doen!	Wat	een	gezelligheid	
en	ontspanning.		

In	deze	paar	maanden	heb	ik	al	veel	mooie	en	
minder	mooie	momenten	mee	mogen	maken.	
Het	15-jarig	bestaan,	wat	een	top	dag!	Maar	ook	
het	afscheid	van	Henk	Schulte,	wat	enorm	
ontroerend	was.	Zo	heb	ik	gemerkt	dat	beide	
momenten	samen	gedeeld	worden	en	dat	TIONA	
een	enorm	hechte	club	is.	Het	maakt	niet	uit	wie	
je	bent	of	naast	wie	je	staat,	het	is	een	eenheid	
en	ik	ben	blij	dat	ik	daar	voortaan	deel	van	uit	
mag	maken.	Ik	hoop	nog	vele	jaren	te	mogen	
genieten	van	TIONA!	

Groetjes	Mien	van	Hinthem,	koorlid	

‘LAND	VAN	MAAS	EN	WAAL’	ALS	KUNSTWERK	

Tijdens	een	repeCCe	ergens	eind	vorig	jaar	kreeg	ik	opeens	een	heel	goed	
idee.	Het	kunstwerk	dat	ik	voor	de	Land’Arte	tentoonstelling	ging	maken	
zou	over	het	liedje	Land	van	Maas	en	Waal	gaan.	Kort	ervoor	was	al	beslist	
dat	het	thema	dit	jaar	Jeroen	Bosch	zou	zijn.	Maar	ja,	wat	moest	ik	met	al	
die	rare	figuurtjes?	Daar	had	ik	helemaal	geen	zin	in.	Liever	‘vertaalde’	ik	
het	thema	naar	het	NU.	En	terwijl	we	het	liedje	zongen	dat	al	15	jaar	in	
onze	map	zit,	wist	ik	het	opeens.	Dat	circus	Jeroen	Bosch	dat	zou	ik	gaan	
maken	in	keramiek;	in	heel	veel	kleuren!	

Het	Bruidspaar	

Het	is	een	tweedelig	kunstwerk	geworden.	Allereerst	is	er	het	beeld	van	
een	bruidspaar,	de	vingerhoed	en	de	schaar.	Dat	beeld	staat	vóór	een	groot	
houten	tableau	met	daarop	uitgebeeld	de	volgende	delen	van	de	tekst:	
ONDER	DE	GROENE	HEUVELS	IN	DE	BLAUWE	ZON……..IK	LOOP	GEARMD	
MET	DE	KATER	VOOROP,	DAARACHTER	TWEE	KONIJNEN	MET	EEN	
TRECHTER	OP	HUN	KOP……DAN	BLAAST	ER	DE	FANFARE	TER	ERE	VAN	DE	
SCHAAR,	DIE	TROUWDE	MET	DE	VINGERHOED	ZE	HOUDEN	VAN	ELKAAR.		

Ondertussen	ontstond	er	nog	een	idee.	Bosch	verwerkt	steeds	de	zeven	
hoofdzonden	in	zijn	schilderijen.	Ook	daarvoor	zocht	ik	een	moderne	
oplossing.	Het	is	is	de	Bossche	bol	geworden,	als	ulCeme	verbeelding	van	
de	vraatzucht	der	Bosschenaren.	Op	de	grote	bol	prijkt	een	miniatuur	St.	
Janneke	om	ze	te	herinneren	aan	hun	hogere	intenCe	om	zonder	zonden	te	
leven.	Want	God	ziet	alles!	Al	deze	ideeën	zijn	gevat	in	keramiek.	Bijna	een	
half	jaar	heb	ik	aan	dat	alles	gewerkt.	En	in	het	weekeinde	van	2	/3	juli	is	
het	zover	en	ga	ik	het	tentoonstellen.	Er	zijn	vier	locaCes	in	Landerd	en	22	
deelnemers;	ik	ben	te	vinden	bij	Compostella	in	Zeeland.	Za.	2	juli	van	14	
tot	21	uur	en	Zo.	3	juli	van	12	tot	17	uur.	

Willie	Roks,	koorlid	

Jubileumviering	25	jarig	bestaan	EOF:	een	fantasXsch	feest!	
Tijdens	de	jubileumviering	van	EOF	Ghana	(Equal	Opportunity	Fund	oPewel	SCchCng	Gelijke	Kansen)	traden	’s	middags	vier	
Landerdse	koren	op:	Landante,	Reach	Out,	Schalmei	en	TIONA.	
Alle	koren	verschillen	wat	muziekkeuze	en	repertoire	betreP.	TIONA	trad	als	laatste	op.	De	bezoekers	zongen	uit	volle	borst	
mee.	PrachCg	om	te	zien	dat	bij	het	lied	Hou	me	mar	vààst	alle	bezoekers,	jong	en	oud,	elkaar	vasthielden	om	op	deze	manier	
te	benadrukken	dat	we	elkaar	nodig	hebben	om	de	wereld	te	kunnen	veranderen.	Het	is	misschien	een	druppel	op	de	
gloeiende	plaat,	maar	veel	druppels	maken	een	stroompje,	een	rivier,	een	zee	en	tenslode	een	oceaan,	een	oceaan	van	hoop!	
Als	slot	van	de	diverse	optredens	traden	alle	koren	gezamenlijk	op:	honderdzesCg	zangers	en	zangeressen	die	samen	“Laat	de	
zon	in	je	hart”	en	“You’ll	never	walk	alone”	zongen!!	
Vooral	dit	laatste	lied	zorgde	voor	ontroering!	Je	kunt	alleen	maar	trots	zijn,	dat	je	als	dirigente	hiervoor	mag	staan.		
Trots	op	TIONA,	maar	zeker	ook	trots	op	EOF	Ghana,	die	al	25	jaar	zorg	draagt	voor	projecten	in	Upper	West	Ghana	op	het	
gebied	van	onderwijs,	gezondheidszorg,	landbouw	en	microkrediet.	Hierdoor	kunnen	de	leefomstandigheden	en	
toekomstperspecCeven	enorm	verbeteren.	Trots	op	de	mensen	in	Ghana,	die	er	zelf	voor	zorgen,	dat	de	projecten	goed	ten	
uitvoer	gebracht	worden.	Trots,	dat	 wij	met	ons	optreden	een	“steentje	hebben	bijgedragen”.	Dank	je	wel!!	
Ellen																																																																																																						(Foto’s	van	deze	jubileum	dag:		hcps://youtu.be/p-MCsk6S3Q8)	

Hierbij	wil	ik	het	bestuur	bedanken	voor	de	
super	verwendag.	
Dit	alles	zal	nog	lang	in	mijn	geheugen	blijven	
Super	bedankt	en	respect	voor	alles	wat	jullie	
gedaan	hebben.	
Hoe	hebben	jullie	dit	allemaal	voor	elkaar	
kunnen	krijgen.	
Een	zeer	gewaardeerde	groet.	
Willie	van	den	Berg,	Ravenstein	

https://youtu.be/p-MCsk6S3Q8
https://youtu.be/p-MCsk6S3Q8


Tiona		viert	15-jarig	bestaan:	“de	Jubileum	Verwendag”	
Eindelijk,	28	mei	de	grote	dag,	dat	we	met	115	personen	in	2	bussen	op	weg	gaan	om	ons	15-jarig	bestaan	uitbundig	te	vieren.	
Tevoren	werden	diverse	voelhorens	uitgelegd,	om	te	weten	te	komen	wat	ons	te	wachten	stond	en	wat	er	allemaal	ging	
gebeuren	deze	dag?	We	werden	om	9.00	uur	verwacht	in	Tiona-kleding	(brandweer-rood	en	zwart)	bij	Pan	en	Zo	in	Herpen	op	
eigen	gelegenheid.	Vandaaruit	met	2	volle	bussen	van	Fassbender	naar	ons	vertrouwde	plekje	bij	de	Poder	in	Schaijk.	Hier	
werd	een	openingswoord	gehouden	door	onze	voorzider	Cinny.		

Ze	stond	even	sCl	bij	het	zo	plotselinge	overlijden,	van	onze	grote	vriend	Henk	Schulte,	die	op	een	onbegrijpelijke	manier	van	
ons	is	heengegaan.	We	moesten	deze	feestelijk	dag	gaan	vieren,	wat	ook	zeker	de	wens	van	Henk	geweest	zou	zijn,	maar	hem	
wel	mee	te	nemen	in	’n	plekje	in	ons	hart.	Ik	denk,	dat	iedereen	dat	op	zijn	eigen	manier	gedaan	heeP.	

Bij	de	Poder	werd	de	grote	groepsfoto	van	ons	gemaakt,	wat	bijna	niet	lukte	met	115	personen.	Inmiddels	waren	er	nog	
enkele	gasten	aangesloten,	Petra	en	Theo	Potjes,	onze	Hedy,	van	de	bar,	en	Jan	de	fotograaf,	die	de	gehele	dag	in	weer	was	
om	van	allerlei	leuke	momenten	een	kiekje	te	maken.	Vervolgens	naar	binnen,	waar	koffie	werd	gedronken	met	wat	lekkers	
erbij.	Iedereen	werd	in	het	zonnetje	gezet	met	Klepper	de	klep	handschoentjes,	waar	ze	straks	in	Grave	van	kunnen	genieten.	
En	we	kregen	van	Theo	en	Petra	een	regencape,	zodat	we	met	regenbuien	droog	kunnen	blijven	zingen.	Onze	dank	daarvoor!	

Na	de	koffie	en	het	lekkers,	kwam	het	idee	op,	het	was	zaterdag	en	mooi	weer,	om	gezamenlijk	naar	de	markt	te	lopen	en	daar	
enkele	nummers	te	gaan	zingen.	Voor	de	bezoekers	van	de	markt	een	volkomen	verrassing!	Terug	naar	de	bussen,	er	weer	in	
en	weg	naar	het	onbekende.	Iedereen	denken,	EPeling??,	Beekse	Bergen??	Sauna??	Of	zomaar	een	rondje	en	weer	naar	Pan	
en	Zo??	We	wisten	het	met	z’n	allen	niet.	Uiteindelijk,	na	ruim	’n	uurtje	rijden	kwamen	we	terecht	in	Hilvarenbeek.	Wat	zou	
hier	toch	te	beleven	zijn?	Aan	de	rand	van	dit	pidoreske	dorpje	vlak	aan	de	Belgische	grens	staat	een	entertainment	museum;	
“Dansant	Soet	en	Vermaek”.	En	dat	hebben	we	geweten….	

De	bus	waarin	men	zat	bepaalde	waar	we	begonnen.	Bus	1	bleef	boven	en	bus	2	ging	naar	beneden,	van	elkaar	niet	wetende	
wat	er	allemaal	te	beleven	was.	We	keken	onze	ogen	uit,	wat	een	pracht	was	hier	te	zien.	De	sfeer	werd	bepaald	door	
prachCge	orgels,	mahonie,	kristallen	spiegels	etc.;	en	elk	orgel	heeP	zo	zijn	eigen	verhaal.	De	presentaCe	en	de	uitleg	door	
onze	gastvrouw	werkte	bij	iedereen	op	de	lachspieren,	de	manier	waarop	zij	alles	vertelde	was	komisch	én	leuk	om	naar	te	
luisteren	en	bovendien	interessant.		

Er	kon	zelfs	volop	gedanst	worden.	PrachCg	om	de	muziek	van	de	verschillende	orgels	te	beluisteren.	Maar	ja,	we	hadden	
inmiddels	ook	munten	gekregen,	die	geconsumeerd	moesten	worden,	nadat	we	eerst	koffie	gedronken	hadden.	En	dat	lukte	
iedereen	wel.	Tijd	voor	de	lunch,	wat	zag	er	dat	allemaal	lekker	uit;	worstenbroodje,	broodje	ham	of	kaas,	krentenbol.	
Allemaal	lekker	en	zo	nodig	nog	een	extra	broodje;	het	kon	niet	op!	Verder	onbeperkt	drinken;	melk,	water,	frisdrank.	Prima	
geregeld.	

Nu	even	een	korte	pauze,	want	het	weer	liet	ons	niet	in	steek.	Buiten	wat	vertoeven	en	de	benen	strekken.	Tevens	ons	
nicoCnegehalte	wat	opvoeren.		

Na	de	pauze:	Bus	1	naar	beneden	en	bus	2	naar	boven.	Hoe	krijgen	ze	het	zo	verzonnen?	Boven	al	zo	mooi,	wat	zou	ons	hier	te	
wachten	staan?	Dit	bleek	een	kermis	museum	te	zijn,	met	allerlei	entertainment.	Op	humorisCsche	en	komische	wijze	wist	de	
presentator	ons	te	vermaken	we	beleefden	opnieuw	de	fascinerende	kermis-wereld	anno	1920,	met	o.a.	toekomst	
voorspellen,	kop	van	jut,	rad	van	avontuur	enz.	enz.		

Ook	hier	werden	we	weer	verblijd	met	een	drankje,	suikerspin,	popcorn	en	‘n	speelkaart;	wat	moeten	we	daarmee	doen??	Op	
het	Rad	van	avontuur	stonden	de	speelkaarten	afgebeeld	en	door	draaien	werd	men	uitgekozen	om	aan	diverse	spellen	mee	
te	doen,	waarbij	kleine	prijzen	te	winnen	waren	met	o.a.	een	echt	groot	knuffeldier.	Na	al	deze	acCviteiten	werden	ook	
mensen	in	het	zonnetje	gezet.	Onder	andere	Willie	Roks,	vanaf	het	begin	bestuurslid.	Ze	stopt	nu	met	haar	bestuurstaken,	
maar	blijP	wel	lid.	Ze	werd	verrast	met	een	fotocollage	als	dank.	Ook	34	trouwe	Tiona	leden	die	sinds	de	oprichCng	lid	zijn	
gebleven	kregen	een	aandenken	opgespeld.	Inmiddels	is	iedereen	zéér	voldaan	over	hoe	de	dag	verlopen	is	tot	nu	toe	en	zoals	
alCjd	is	er	een	Cjd	van	komen	en	een	van	gaan.	En	de	Cjd	van	gaan	is	nu	gekomen.	Allemaal	de	bus	in	en	naar	Herpen.	Daar	
waar	de	inwendige	mens	versterkt	moet	worden	bij	Pan	en	Zo.	Mooi	weer,	dus	we	konden	zelfs	buiten	vertoeven.	Inmiddels	
was	onze	band	ook	geïnstalleerd	en	werden	er	meezing-liedjes	gepeeld	en	onder	het	genot	van	diverse	drankjes,	de	soep,	de	
pannenkoek	en	het	lekkere	toetje	werd	de	avond	lekker	en	gezellig	ingevuld.	

Veel	dank	werd	uitsproken	naar	de	mensen,	die	deze	Verwendag	georganiseerd	hadden;	onze	Corry,	Nellie	en	Jos.	Ook	
Richard,	Piet,	Willie	en	Cinny,	muzikant	en	bestuursleden	vanaf	het	eerste	uur	kregen	een	aandenken	en	een	luidruchCg	
applaus!	

Dank	aan	alle	mensen	die	op	welke	wijze	dan	ook	Tiona	15	jaar	lang	hebben	mogelijk	gemaakt;	om	te	kunnen	bestaan	in	
goede	Cjden,	maar	ook	als	het	even	wat	minder	was,	zij	waren	er!		

Henk	Derks,	koorlid	



 
 
                                      
                                                                                                            

Allemaal een fijne vakantie, Cinny 

!Repetitie data 2016/17! 
25 aug. 
8   sept. repetitie met Fox en de Strotjes 
17 sept.  Smartiefestival 
22 sept. 
6   okt. 
20 okt. 
3   nov. 
17 nov. 
1   dec.  
15 dec.  Podiumavond  

Repetitiedata 1e helft 2017: 

12 januari Nieuwjaarsborrel 
26 januari 
9   februari 
23 februari 
9   maart 
ALV 
23 maart 
6   april 
20 april 
4   mei 
18 mei 
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