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 Nieuwsbrief 
 

    
 
Wist je dat: Niemand van het bestuur meer weet wie het 
stukje over de Podiumavond 2018 zou schrijven! En dat Cinny 
en Corry ook geen artikel van de geweldig leuke Podiumavond 
in hun PC kunnen vinden? Daarom nu geen artikel, maar wel 
een paar foto! (Meer foto’s vind je op www.tiona-schaijk.nl) 
 
Wist je dat: Rabo Club Support de nieuwe naam is voor de 
Rabobank Clubkas Campagne? En dat wij natuurlijk weer 
meedoen! Heb je een bankrekening bij de Rabobank en ben je 
nog geen - gratis en zonder enige verplichting - lid van de 
Rabobank: dan geef je NU op, zodat jij in oktober ook kunt 
stemmen op TIONA. 
 
Wist je dat: Er een koorlid is die tijdens een optreden - en 
terwijl iedereen uit volle borst staat te zingen - een filmpje en 
een selfie maakt om naar een ziek koorlid te sturen?  
 
Wist je dat: er in Groesbeek rood/zwart gestreepte hand- 
schoenen zonder vingers gevonden zijn? 
 
Wist je dat: Het bestuur nog steeds op zoek is naar 
(brandweer) rode  en zwarte stof – of oude kleding – om te 
verknippen en hiervan duurzame slingers te maken? Dit kun je 
inleveren bij Thea Potjes. 
 
Wist je dat: Ons koorlid Theo van de Coer in Groesbeek 
ongelukkig  gevallen is? Hij is vrijdag 14 juni geopereerd. Het 
herstel zal een lange tijd gaan duren. Wij wensen Theo heel 
veel beterschap toe en hopen dat hij snel weer mee kan 
komen zingen!  
 
Wist je dat: De ramen van de Potter super netjes schoon zijn? 
Albert Wingens meende dat er geen raam was en liep er kei 
hard tegenaan…’t gevolg… bril kapot! Maar ook bij Nieuw 
Schaijk zemen ze de ramen te goed… daar liep Nellie Jans 
tegen de ruit en Corry van Schaijk weet er ook iets van… daar 
liep Richard niet tegen de lamp, maar tegen de ruit… Tip voor 
de slachtoffers: Specsavers of Hans Anders misschien??  
 
Wist je dat: We in het voorjaar 2020 “TIONA ruimt op” gaan 
organiseren? En dat we daarvoor een (bijna gratis) opslag 
ruimte (schuur) zoeken om de spullen voor de rommelmarkt 
in op te slaan? Bel z.s.m. Thea Potjes als je iets hebt of weet!! 
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Het lijkt wel een feestje …..  

 
de eerste repetitie van het nieuwe jaar. 
 
Want feest is een bijeenkomst om een 
vrolijke gebeurtenis te vieren. 
 
Voor dit feest was iedereen uitgenodigd en 
in groten getale kwamen we hierop af, de 
leden van ons gezelligheidskoor, om samen 
het nieuwe muzikale jaar in te luiden. 
 
Een avond waarin we elkaar het allerbeste 
hebben mogen wensen, maar bovenal dat 
we in goede gezondheid met z’n allen op de 
been mogen blijven. 
 
Dat we wederom een jaar uit volle borst 
kunnen zingen en veel plezier met elkaar 
hieraan mogen beleven. 
 
Met muzikale groet, 
Lisette  
 

Carnavals zondag bij de Potter  
  
Het is zondag 3 maart als we rond 14.30 uur de 
nieuwe zaal van de Potter betreden. Er zijn al wat 
mensen binnen, maar hoofdzakelijk de leden van 
Tiona. Wat Tiona leden in carnavals kleding en 
andere in het rood/zwart met een carnavals tintje. 
Tineke neemt haar taak als leiding van de THV doos 
heel goed op en verdeeld de taken. De middag kan 
beginnen. De voorzangers Ton en Hans beginnen de 
middag na een korte pauze komen Ria en Marij in 
actie en als laatste voorzangers zijn Jos en Jan aan de 
beurt. De stemming zit er goed in en loopt de zaal 
goed vol. Ouderwets gezellig middag bij de Potter. 
Mensen zingen mee en er wordt polonaise gedaan.   
Er zijn ook nog mensen die graag een keer dirigent 
willen zijn en dit wordt door ons koor goed opgepakt 
en meegezongen. De zaal moet na ons gezang weer 
leeg gemaakt worden, want dan komt de jeugd tot 
16 jaar carnaval vieren. Tiny heeft ervoor gezorgd dat 
in de zaal tafels en stoelen stonden en deze worden 
ook weer netjes opgeruimd. Het was een gezellige 
middag die we volgend jaar weer over doen.  
 
Danielle Nesvadba 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://cdn.xl.thumbs.canstockphoto.nl/2019-goud-jaar-en-oud-tekening_csp54612506.jpg&imgrefurl=https://www.canstockphoto.nl/nieuw-2017-oud-2018-jaar-48366635.html&docid=PbEWeBpNEQMhhM&tbnid=qIix_y9xNDYDMM:&vet=10ahUKEwiVkJ7G_tPfAhVHLFAKHZFdBKAQMwiAASgsMCw..i&w=264&h=194&bih=693&biw=1067&q=jaarwisseling%202019&ved=0ahUKEwiVkJ7G_tPfAhVHLFAKHZFdBKAQMwiAASgsMCw&iact=mrc&uact=8


 
           
 
 
 
 
 
         
       

                        
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                    
     
            
     

                        
  
 

Waar was het bestuur mee bezig het afgelopen half jaar? 
 
Het bestuur heeft het afgelopen half jaar niet zo heel veel extra zaken aan de orde gehad, buiten de 
‘gewone’ punten als de optredens, de financiële stand van zaken en het wel en wee van de leden. Deze 
punten geven overigens al voldoende inhoud aan onze vergaderingen. 
 Alles bijeen kunnen we stellen dat het afgelopen jaar tamelijk rustig is geweest, de vergaderingen liepen 
eens een keer niet teveel uit. In hectischer tijden is dat wel eens anders geweest! 
Desondanks is toch het volgende extra te melden: 

• De voorbereiding voor het Smartiesfestival op 29 september is in volle gang. Onze accordeoniste 
Herma doet mee in de voorbereidingscommissie. Er is gekozen voor de gezellige band Ruizz. Er 
wordt nagedacht hoe we de Smartiessfeer kunnen vasthouden in de nieuwe zaal. Onze 
‘huilschilderijen’ kunnen bijvoorbeeld niet meer zomaar aan de muur worden gehangen. Maar de 
beeldschermen geven nieuwe mogelijkheden.  

• De voorbereiding en evaluatie van de Algemene Ledenvergadering op 28 maart j.l. kostte ook 
weer de nodige aandacht. Er was weer een grote opkomst en de meeste afwezigen hadden zich 
ook afgemeld. De vergadering verliep verder prima. 

• De jubileumcommissie voor ons 20-jarig jubileum (in 2021) is druk met de voorbereidingen.  

• Er is op 24 januari een nieuwe trainingsbijeenkomst georganiseerd van onze THV (Tiona Hulp 
Verlener). Daar zijn ook nieuwe afspraken gemaakt over hoe we willen handelen als een van onze 
leden tijdens een repetitie of optreden medische hulp nodig heeft. Tineke Velthoven heeft de 
taak op zich genomen om dit per gelegenheid te coördineren. Zij heeft deze taak voortvarend ter 
hand genomen. 

• Er is een protocol opgesteld over hoe te handelen bij het overlijden van verwanten van leden. We 
hadden al een protocol bij het overlijden van leden en dat werkt goed. Maar het komt helaas ook 
nogal eens voor dat een naaste verwant van een van de leden overlijdt en ook daar willen we 
graag op gepaste wijze op reageren als bestuur. 

• Er is een checklist opgesteld die nagelopen kan worden als we een activiteit organiseren. Op deze 
wijze voorkomen we dat we iets over het hoofd zien. Ook deze checklist blijkt te werken. 

• Tini heeft ervoor gezorgd dat onze mobiele geluidsinstallatie gerepareerd is. De accu bleek kapot. 

• Er is overleg geweest met Theo Potjes over onder meer de inrichting van de nieuwe zaal. 
Afgesproken is dat we voorlopig willen kijken hoe het gaat, met o.a. de grote ronde tafels. 

• Het idee is ontstaan om een kofferbakverkoop te organiseren voor onze leden, ten bate van ons 
jubileum (‘Tiona Ruimt Op’). Een commissie uit het bestuur denkt hierover na, en binnenkort 
volgen er nadere mededelingen. 
Jos Cornelissen 

 
 
 

Tismardageutwit;  
de zolder van Tini 

staat vol met Tiona 
spullen. 

Ingezonden foto (uit de ouwe doos…) 

Oplossingen kun je doorgeven aan Hans de Rooij 0486-462183. 



 
 
 

                             
 

          

                                    

 
 
 
                                           
                
 

Zaterdag 13 april 2019    
“Beleef Schaijk” 

 
Wat was het koud! En wat hebben we de boel 
goed opgewarmd. Bij het eerste lied was er nog 
niet veel publiek, maar dat hadden we snel 
binnen gezongen. De stemming zat er goed in. 
Dank zij de meezingboekjes kon iedereen in de 
spiegeltent uit volle borst meedoen. 
De solo’s, verzorgd door Ton, Henk en Richard 
vielen heel goed als extra entertainment. Ze 
wisten nog eens extra iedereen er bij te 
betrekken. Onze dirigente Ellen was als vanouds 
het enthousiasme zelf en sleepte de zaal mee.  
Ik heb ze nog niet gezien maar ik hoop dat de 
opnames mooi zijn geworden. 
Na afloop konden we nog de resultaten van de 
bakwedstrijd bewonderen; daar zat echt talent 
bij! Toen weer de kou in, verder feesten of naar 
huis.       Inge, koorlid 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
              
 
                                           
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Optreden Nieuwe Hoeven dinsdag 14 mei 
2019 
 
Bij onze laatste repetitie werd mij gevraagd om een stukje 
te schrijven over ons optreden bij de Nieuwe Hoeven. Wat 
mij gelijk opviel bij  binnenkomst was hoe druk het was. 
Écht een grote zaal vol mensen wachtend op ons optreden. 
We waren met een mooi aantal dus hopelijk klonk het ook 
goed in zo’n grote zaal! Voor we begonnen moest er nog 
een opstapje voor Ellen worden gezocht maar aangezien 
Mieke goed de weg kent bij de Nieuwe Hoeven was dit zo 
geregeld. En dan gaan we van start….. Sommige mensen 
zie je al bij de eerste klanken genieten, anderen komen pas 
wat later een beetje los.  En als je daar dan staat te zingen 
kijk je automatisch rond naar je publiek.  Meteen vooraan 
zag ik een mevrouw zo genieten dat ze zelfs een paar keer 
een dansje ging maken. Ook op de eerste rij zat een 
mevrouw zeer ingetogen mee te zingen maar je zag hoe ze 
genoot. We komen natuurlijk in de eerste plaats voor de 
bewoners van de Nieuwe Hoeven maar als je daar zo staat 
dan vind ik het ook prachtig om te zien dat we de  partners 
e/o kinderen hiermee ook een groot plezier doen. Soms zie 
je ze samen zingen, soms komt er van de bewoner (helaas) 
niet veel reactie meer maar doe je wel die partner veel 
plezier.  Hij of zij heeft misschien nog wel méér behoefte 
aan een middagje ontspanning. En hoe langer we zingen 
hoe meer mensen je ziet meedoen en genieten.  In één 
woord GEWELDIG! 
Waar ik zeker ook veel waardering voor heb is al die 
vrijwilligers die er toch maar mede voor zorgen dat zo’n 
middag mogelijk wordt gemaakt. Na ons optreden nog 
even gezellig met een groepje nagepraat en toen met een 
goed gevoel weer huiswaarts.  Zo’n middagje gééft je 
energie. Graag volgend jaar weer en dan probeer ik weer 
erbij te zijn.  Marian Verstegen 
 

Nieuw lid 
 

Tot mijn groot plezier, na een wacht tijd 
die ik best lang vond, ben ik sinds 
januari 2019 een nieuw lid van TIONA. 
Toen wij naar De Reek verhuisden en ik 
van ‘de buuf’ Adri hoorde van het 
Smartlappenkoor waarin zij zong was ik 
meteen enthousiast. In Venlo, waar we 
eerder woonden, was wel een 
smartlappenkoor maar daar was de 
wachttijd nog veel langer. Het is mij dan 
ook niet gelukt daar te zingen. En ik 
vind zingen zo leuk. Wonen in Venlo 
klinkt misschien alsof ik een Limburgse 
ben maar dat is maar schijn. Door mijn 
ouders ben ik een Friezin, door mijn 
geboorte een NoordOostPolderse. 
Verder heb ik in Hilversum, Utrecht, De 
Bilt, Nijnsel, Uden, Veghel, nog eens 
Uden maar nu vlakbij Bedaf en Venlo 
gewoond. In- en uitpakken is voor mij 
dus wel vertrouwd. Wij zijn naar Reek 
verhuisd omdat we een andere 
woonvorm wilden, samen met een 
(schoon)broer en schoonzus en dichter 
in de buurt van (klein) kinderen. Omdat 
we alle vier houden van buiten wonen 
zijn we heel tevreden met ons nieuwe 
dorp, het huis en de hele leefomgeving. 
Het zingen bij TIONA vind ik heerlijk! 
Niet al te gereguleerd maar het is 
duidelijk dat er toch wel een strak plan 
en leiding is. De muzikale begeleiding 
past er zó mooi bij! Omdat ik zelf erg 
van meerstemmig zingen hou zou ik het 
leuk vinden als er bij meer liedjes een 
tweede stem zou zijn. Maar wie weet... 
Het is gezellig, ongedwongen en 
ontspannen. Ik ga dus met veel plezier 
naar de repetities. Van de uitvoeringen 
heb ik er pas 1 meegemaakt in Schaijk 
maar dat gaat zich vast wel uitbreiden. 
Helaas was ik ziek bij het optreden in 
Groesbeek. Kortom: hier spreekt een 
blij nieuw lid van TIONA!   
 
Vriendelijke groet,  Inge Metzemaekers. 
 
       

 



 
 

      

Een gezellige repetitie in het café: 
 

                                   
 

                                   
                 

                                   
 

                                  
 

                                  
 

                                                                    



 
 
     

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      
           
 
 
 

 
  
 

Optredens/activiteiten komend half jaar 
 

Het afgelopen half jaar was best druk met optredens 
en activiteiten. Het komende half jaar doen we het iets 
rustiger aan, maar ook dan hoef je je niet te vervelen 
bij Tiona. Onderstaande activiteiten kun je in je agenda 
zetten, voor zover dat nog niet gebeurd is. 
 
Op donderdag 19 september doen we mee aan de 
feestelijke viering van 75 jaar Bevrijding Schaijk. Vele 
verenigingen uit Schaijk doen hieraan mee. Volgens de 
plannen hoeven wij slechts ca. 20 minuten te zingen. 
Op zondagmiddag en -avond 29 september 
organiseren we ons eigen Smartiesfestival, samen met 
de feestband Ruizz.. 
Maandagavond 21 oktober treden we op in 
Catharinahof in Grave, dankzij bemiddeling van ons 
koorlid Danielle Nesvadba. 
En verder 

• is op donderdag 5 december onze 
sinterklaasrepetitie, waar we altijd een speciaal 
tintje aan geven. 

• en is op donderdagavond 19 december  weer 
onze eigen avondvullende Podiumavond. We 
hopen dan weer vele leden op het podium te 
zien. 

En we verwachten  in de week vóór kerstmis ook dit 
jaar weer gevraagd te worden voor de Kerstviering van 
basisschool De Regenboog. 
Waarschijnlijk komen er dit jaar geen optredens meer 
bij, want we hebben dan alles bijeen weer een 
productief jaar gehad, met in totaal 8 optredens, naast 
de eigen activiteiten.  
Natuurlijk kun je op tijd de nodige informatie 
verwachten over deze optredens en activiteiten.  
 

Jos Cornelissen 

 

Hoi allemaal, 
 
Ik weet niet hoe het met jullie was, 
maar ik had er veel zin in om naar 
Groesbeek te gaan. 
Wat jammer dat het ‘s morgens zo 
triest weer was, maar het weer klaarde 
op en het ontvangst op de markt was 
heel goed met broodjes en koffie. 
Het eerste optreden begon met wat 
regen, maar we hadden toch gezellig 
publiek. Het weer werd beter en de 
stemming kwam er goed in. Daarna het 
tweede optreden daar staan we op een 
super locatie met prachtig weer en heel 
veel publiek. En daar was Tineke die 
had het goed voorbereid! Zij had het 
meeste plezier die gaf het 
langskomende publiek een high Five. 
En bij het lied van de clown hield ze een 
knuffel van de clown omhoog naar het 
publiek. Bij het lied van de Woonboot 
een handdoek met daar Amstel er op, 
het was een aardigheid om te zien hoe 
het publiek daarop reageerden. (en 
Tineke nog het meest) Het weer werd 
steeds mooier en dus ook lekker terras 
weer. Het derde optreden was ook 
gezellig ook al stonden we wel er 
schuin. Al met al was het een geslaagde 
dag met het koor. 
 
groetjes Joke van Schaijk 



 
 
 
        
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
      
 
 
 
         

TIONA RUIMT OP 
 
Beste leden van TIONA.  
Wij  als commissie zijn enthousiast begonnen om een 
kofferbak/rommelmarkt te organiseren onder de titel 
“TIONA RUIMT OP”.  Dit allemaal om een extra potje te 
maken voor ons jubileum in 2021. Maar wij wisten niet dat 
er zoveel bij komt kijken, zoals vergunningen, plaats, 
datum, andere evenementen, enzzzzz. Natuurlijk laten we 
dit evenement doorgaan, alleen niet meer dit jaar. Wij 
gaan nu kijken om het misschien samen met “BELEEF 
SCHAIJK” (op 20-06-2020),  te organiseren. En anders gaan 
we voor een andere dag in april of mei. 
Hoe ziet de commissie deze dag: 
De leden die van hun “rommel af willen en  een 
standplaats willen huren, betalen een schappelijk bedrag. 
Voor niet leden zal dit bedrag groter zijn. Uiteraard  is de 
opbrengst voor de verkopers. Maar er zullen ook leden zijn 
die geen “rommel” hebben, maar toch hun steentje willen 
bijdragen aan deze dag. Dat kan heel goed. 
Wij willen namelijk ook een stand maken met 
koffie/thee/fris/bier enz. 
Dus dit moet verkocht worden. Ook willen we, door de 
leden,  zelfgebakken  taart gaan verkopen. Natuurlijk zijn 
er ook leden die wel “rommel” hebben, maar geen 
standplaats willen. Deze leden vragen we om de “rommel” 
aan TIONA te schenken, die dan door enkele leden 
verkocht zullen worden. Deze opbrengst is dan wel voor 
TIONA. Uiteraard willen we het plein? veld? ruimte? 
aankleden met rood-zwart. Om de slingers hiervoor te 
maken, vragen we nog steeds zwarte en rode stof aan 
jullie. Maakt niet uit van wat voor materiaal, als het maar 
stof is. Maar het mogen ook eventueel witte lakens zijn, 
die wij dan zelf een rood badje geven. Deze stoffen kunnen 
afgegeven worden bij Nellie van Ballegooij, Molenaarstraat 
9 of bij Thea Potjes de Donk 2. Ook willen we deze dag met 
een muzikale noot opvullen, misschien met eigen gezang 
of achtergrondmuziek, of evt. een live muziek. 
(HARP??????) en we hebben ook al gedacht aan een mini-
veiling. Maar hoe de dag er uit gaat zien, staat nog niet 
vast. Jullie zien dat wij zeer enthousiast zijn, en hopen dat 
jullie dit ook zijn of worden, om er een mooi evenement 
van te maken. Voor eventuele suggesties/ideeën kunnen 
jullie terecht bij één van onderstaande Commissie leden. 
We houden jullie op de hoogte. 
 
Groetjes Corry, Nellie en Thea   
                                                         
 

Repetitie 2019-2020
 

Repetitiedata 2e helft 2019:   

 
29 augustus 
12 september 
26 september 
10 oktober 
24 oktober 
7   november 
21 november 
5   december Sint 
19 december Podium 
  

Repetitiedata 1e helft 2020:      

 
2   januari  
16 januari 
30 januari 
13 februari 
27 februari 
12 maart 
26 maart ALV 
9   april 
23 april 
7   mei 
28 mei 
11 juni 
25 juni   
 

 Repetitiedata 2e helft 2020:   

         
 27 augustus 
10 september 
24 september 
8   oktober 
22 oktober 
5   november 
19 november 
3   december Sint 
17 december Podium 

  

 



 
 
 
 

                     
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                  
 
 
                                                        
 
 

 

Gezellig meezingconcert bij De Komme 
 
Op vrijdagavond 14 juni jl. organiseerde de 
Heemkundekring Schaijk – Reek een zomeravondconcert 
van Tiona bij De Komme in Schaijk. Het is rond 19.30 uur 
als de leden van Tiona zich langzamerhand verzamelen 
op het pleintje voor De Komme. Met een fraaie 
zomerzon op de achtergrond treft het combo de nodige 
voorbereidingen voor het optreden.  
Tegen de tijd dat het 20 uur is, loopt het terras aardig 
vol. De toeschouwers genieten van de vrolijke liedjes van 
het smartlappenkoor. Bekende liedjes als ‘Het leven is 
goed’ en ‘Het kleine café’ worden enthousiast en uit 
volle borst mee gezongen. De meezingboekjes komen 
daarbij goed van pas. Levensliedjes met een lach en soms 
met een traan. In de pauze heeft de bar het druk om 
iedereen van een koel drankje te voorzien. Daarna 
volgen nog zo’n twaalf Nederlandstalige nummers die 
weer op veel bijval kunnen rekenen. Daaronder ook een 
primeur: het koor zingt ‘De zuidenwind waait’ vanavond 
voor het eerst.  
Zo onder de rook van de kerktoren biedt het 
binnenpleintje met in het midden z’n fraaie plataan een 
gezellig aanzien. Als het concert is beëindigd met het lied 
‘Hou me mar vààst’ vraagt het publiek om een toegift. 
Accordeonist Richard zingt vervolgens ‘Brabant’ van 
Guus Meeuwis. Bijzonder om dat te horen uit de mond 
van een echte Fries. Maar wel mooi! 
Na afloop blijven de meeste aanwezigen nog effe na 
kletsen en nagenieten van de warme en unieke 
zomeravond. Het was prachtig om mee te maken! 
 
Tiona bedankt, namens (het bestuur van) de 
Heemkundekring Schaijk – Reek. 
Peter Klievink. 
 

Op 14 maart 2019 is  
Dympf Knipping overleden.  

Dymph was vanwege ziekte vaak 
niet aanwezig op de repetities.  

Maar de keren dat ze wel 
aanwezig was heeft ze genoten!  

 

 
 

 

Het bestuur wenst jullie allemaal een fijne zomer vakantie toe! 


