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JUBILEUMFEEST 20+1 JAAR TIONA  
Zowaar op zaterdag 28 mei 2022 ons 20 jarig jubileumfeest van Tiona. Weliswaar 1 jaar later dan eigenlijk de 
bedoeling was, maar niettemin een geweldige, grandioze en vooral zonnige dag. Om 10.00 uur verzamelden we 
tezamen in de feestzaal bij de Potter, waar na een heerlijke kop koffie met lekkernij een boete stoet naar de 
markt liep om een aubade te brengen aan de Schaijkse mens.  
Uit volle borst gezongen met fans en toeschouwers onder goedkeurend oog van de marktmeester. We mogen 
vaker komen! Op de fiets naar Maashorst Avonturen Minigolf aan de Hoogheistraat in Schaijk. Alwaar een 
overheerlijk lunchbuffet voor ons klaar stond. Na de inwendige mens te hebben versterkt, een competitie van 
pitpat biljartgolf, mini- en midgetgolf. Lekker fanatiek allemaal. Op het fietske terug naar de feestzaal bij de 
Potter waar een heerlijk goed verzorgd diner werd geserveerd. En als klap op de vuurpijl, het avondprogramma, 
een Afrikaanse percussie- en dansworkshop onder leiding van Drum4Fun. Geweldig om te zien waar nog 
verborgen talent onder onze leden zit, qua ritme in het bespelen van djembés en ander schlagzeug.  
Heb gezien, ondanks en zelfs het gelukkige feit dat we allemaal ouder mogen worden, nog best lenig zijn. De 
heupen draaide nog goed rond. Een waar genoegen waar een ieder vol enthousiasme aan mee deed. Dus onze 
dirigente heeft recht van spreken als met repetities en optredens meer bewogen moet  
worden en in de juiste richting. Want we kunnen het! 
 Voor de tweede maal mijn verjaardag mogen vieren tijdens een Tiona jubileumdag.  
Zelf lekker mee kunnen doen en nog meer genieten van wat een ander organiseert,  
want dan geldt ”Thuis Is Ook Niet Alles” omdat we dan de hele dag rond sjouwen  
voor familie en vrienden.  
Dank je wel organisatie het was tot in de ……. verzorgd!    

 
Lieve groet en het ga je goed,    

Lisette                                                            

http://www.tiona-/
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Er zijn nog ingezonden stukken blijven liggen, 

omdat de Nieuwsbrief van December 2021 niet uitgebracht is. 

Om te janken: smartlappenkoor TIONA bestaat twintig jaar, maar geen feest.  
We konden het toch niet zomaar voorbij laten gaan….. 
 
Op zaterdag 29 mei zou smartlappenkoor TIONA (Thuis Is Ook Niet Alles) haar twintigjarig bestaan vieren. Een 
prestatie voor een koor dat met 120 zangers (en nog steeds een wachtlijst) een van de grootste 
smartlappenkoren van Nederland is. Toen het koor begon, in mei 2001, was de gemiddelde leeftijd ongeveer 50 
jaar. Die is intussen opgelopen tot ruim boven de 60, mede omdat  een belangrijk deel van de leden lid is vanaf 
het eerste begin. Gelukkig zijn er ook regelmatig jongere zangers lid geworden, waardoor de gemiddelde leeftijd 
geen 20 jaar is gestegen…  TIONA had er vast op gerekend dat men het 20-jarig jubileum dit jaar met een 
daverend feest zou kunnen vieren. Er waren prachtige plannen gemaakt. Maar helaas: het zit er nog niet in, de 
viering moest uitgesteld worden tot volgend jaar. Stof voor een nieuwe smartlap, waarbij je alleen maar kan 
hopen dat, net als in vele levensliederen, alles uiteindelijk toch goed komt.. . 

 

 

Het bestuur wilde deze gelegenheid toch niet 
helemaal voorbij laten gaan. Daarom is er een extra 
feestelijke, dikke nieuwsbrief gemaakt, met een 
aantal terugblikken op de afgelopen twintig jaar. De 
leden van het bestuur en een aantal vrijwilligers 
hebben op de jubileumdag deze nieuwsbrieven 
persoonlijk bij de leden gebracht. Meteen een 
gelegenheid om even te informeren naar het wel en 
wee van iedereen. En ter verhoging van de 
feestvreugde kreeg iedereen een taartje met daarop 
het speciaal ontwikkelde feestlogo van het koor. 
Geleverd door een plaatselijke bakker. De taartjes en 
de nieuwsbrieven werden in grote dank in ontvangst 
genomen door de leden. Sommigen 
 hadden er zelfs hun huis voor versierd. En er werd 
vaak verzucht; ‘wat zou het fijn zijn als we weer 
kunnen zingen, ik mis het zo’. Sinds carnaval 2020 
waren er geen repetities meer en ook alle optredens 
vielen uit. Zingen is gezond, maar even niet, helaas….  
Er wordt nu door het bestuur nagedacht over een 
manier om na de zomervakantie het zingen weer 
mogelijk te maken, op een veilige manier. De 
vooruitzichten daarop zijn momenteel niet slecht,  
‘Ut kumt goed’, zegt voorzitter Cinny van 
Hoogstraten hoopvol.   

 

     

Super mooie actie van het 
bestuur, even stilstaan bij 
het 20 jarig jubileum met 
een heerlijke taart en een 
prachtige nieuwsbrief, 
bedankt en hopelijk tot snel   
Ria van Tilburg 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
             
 
 
 
 
 
                                                                        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het onovertrefbaar actief 
bestuur, 
Ik heb het al meermaals 
gezegd, op zulk een 
bestuur  is iedere 
vereniging  jaloers. 
Hartelijk dank voor het 
door jullie met enkele 
vrijwilligers bezorgde 
lekkernij. 
Ik hoop jullie en alle tiona 
leden  in september?? in 
goede gezindheid  weer te 
zien. 
Groeten Jan Spanjers. 

 

Hallo Cinny, 
Een beetje laat, maar ik wil jou en de 
rest van het bestuur plus de extra 
medewerkers een compliment geven 
met de actie van afgelopen zaterdag. 
Het was echt een verrassing. Heel goed 
voor de onderlinge band bij de Tiona-
leden. Als ik dit zo zit te schrijven, dan 
denk ik het wordt tijd, dat ik Cinny 
weer eens uitnodig voor een lunch bij 
Pan & Zo. Gewoon om weer eens te 
horen hoe het met je gaat en wat we 
elkaar zoal te vertellen hebben. Zullen 
we dat doen?   
Hartelijke groet, Piet Manders 

 

GEFELICITEERD!! VOOR ALLE 
LEDEN VAN TIONA!! 
Maar in het bijzonder voor 
de mensen die het 
smartlappen koor hebben 
opgericht 
Die zijn er al 20 JAAR heel 
actief mee bezig. 
Ik wens iedereen een heel 
fijne dag. We hebben ook 
een prachtige dag met veel 
zonneschijn. Dankjewel voor 
de lekkere attentie  en mooie 
nieuwsbrief. 

Groetjes, Thea Gill.🤣🥳🥳 

 

Aankomen ! 
Je moet maar denken aankomen is een ruim begrip: 
- plaats van bestemming bereiken 
- iemand bezoeken 
- aanraken maar ook weer niet en dus nergens 
aankomen (1,5 meter) 
- treffen 
- verkrijgen 
- in gewicht toenemen of te wel zwaarder worden 
Op een mooie zonnige zaterdag, 29 mei 2021, is de 
uitwerking van bovenstaande uitleg ons gelukt en 
mochten wij met een aantal (bestuurs-)leden onder 
aangepaste omstandigheden onze leden persoonlijk 
feliciteren vanwege het heugelijke feit dat wij, ons 
smartlappenkoor TIONA 20 jaar bestaat. 
We hadden de invulling van deze dag allemaal graag 
anders gezien, maar onder deze omstandigheden en 
de regels omtrent Covid 19, heeft het bestuur een 
passende oplossing gecreëerd.  

Al zingend  lang zullen we leven   werd 
aan de voordeur aangebeld voor een blij weerzien 
van leden. Weliswaar aangekondigd maar derhalve 
niet minder spontaan. 
Aan- of afkomen: geen enkel probleem, iedereen was 
blij met deze geweldig leuke actie en lekkere traktatie 
namens het bestuur van Tiona.   
Het gaat jullie goed, houd het gezond en graag snel 
tot weerzien met de groeten van Marja en Lisette 

 

      

 

 

  

 

Let op de 1,5m afstand  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele reacties op de Kerstkaart met de munten. 
 

 

Dankjewel voor prachtige kerstkaart super leuk 
gedaan van jullie allemaal.  Wij wensen ook jullie 
gelukkige kerstdagen en de allerbeste wensen 
voor 2022.  
 
Dank je wel, hopelijk kunnen we in 2022 weer 
zingen en gezellig samen zijn. 
 
Dank je wel, heel leuk, hopelijk kunnen we ooit 
weer samen zingen en samen zijn. 
 

Dankjewel, dames van het Tiona bestuur voor de 
leuke Kerstkaart 
 
Dank je voor de super leuke kaart met attentie. 
Heb lief en geniet intens, voor iedereen fijne 
feestdagen dat is mijn wens. Tot in 2022 

 

Wat een leuke attentie dank je wel en  voor allemaal 
fijne feestdagen 
 
Dank je wel voor de gezellige kaart en het kadootje 
SUPER attent weer van het bestuur 
 
Dank je wel bestuur voor het het leuke kaartje en de 

mooie wens! Laten we de consumpties vanavond… oh 

nee. 

 
Super leuke aktie. Allemaal fijne dagen. Blijf gezond en 
hopelijk zien we elkaar en zingen we meer volgend jaar! 
 
Zeer attent weer bestuur TIONA persoonlijk deze leuke 
attentie brengen! Top!! 
 
Zijn de kleine dingen die het doen! Top!! Fijne dagen! 
 

 

 

 

Goed bedacht            Geweldig                 Kei mooi 
 

      Schitterend        Applaus         Super bedankt      
   
                   Blijf gezond             Skon foto    

Kerstkaarten 

rondbrengen 

is 

vermoeiend

… 

 Het bestuur wenst jullie 

allemaal een fijne vakantie 

toe. Blijf gezond! Tot 8 Sept.   

3 juli Smartlappenfestival in Grave.  
Zij vieren hun 20jr bestaan. Tiona is er weer bij.  
Verzamelen tussen 11:00-11:45 in de tent. 

Geef je nog snel op. 



      

1 ½ jaar Corona en Tiona 
Gek hé, hoorde zojuist dat iemand die in een orkest 
zit en al 1 ½ jaar niet meer geblazen heeft op een 
instrument.  
Dat iemand al 1 ½ jaar niet meer in een koor 
gezongen heeft. 
Dat iemand al een hele tijd geen gitaar heeft 
gespeeld, wat zal dat spierpijn geven en pijn doen 
voor er weer eelt op die vingers zit. 
Wat missen we het zingen en de gezelligheid 
ook het praten, en het grapjes maken rond  
het oefenen. 
Wat missen we de nieuwtjes, de kleine dingen,  
maar ook de grote dingen. 
Allemaal dingen waar we mee bezig zijn in ons  
hoofd, in zo’n raar jaar of juist in zo’n jaar. 
Hoor wel eens mensen zeggen niet belangrijk. 
Nu pas merk ik hoe belangrijk dit is. 
Weten dat er iemand gestorven is, weten  
dat er een kleinkind geboren is. 
Een verjaardag die voorbij is gegaan. 
Weten dat iemand verhuisd is, nog geen houdoe 
gezegd hebbende. 
Maar dan is er de club Tiona, die in die 1 ½  
jaar 3 keer langs geweest is. 
Doe het maar eens. 
Een club die wil weten hoe het met je gaat. 
Een klein kadootje brengt, even aandacht  
heeft voor de leden. 
Wat ben ik blij dat ik er bij ben. 
Fijn dat er mensen zijn die de moeite  
nemen om iedereen langs te gaan. 
Petje af Bestuur en mede-leden 
Dank je wel voor de moeite. 
Netty Willems 
 

 

Wat deed het bestuur het afgelopen half 
jaar? 
Het bestuur hoefde het afgelopen half jaar niet vaak bij 
elkaar te komen. We hebben slechts twee echte 
bestuursvergaderingen gehad. Tussendoor was er nogal 
eens contact via de whatsapp-groep van het bestuur en 
via de mail. Corona leerde ons dat je ook zonder bij 
elkaar te komen toch best een boel kunt regelen. 
Het belangrijkste agendapunt in het begin van dit jaar 
was natuurlijk: wanneer kunnen we weer beginnen met 
repeteren? In onze bestuursvergadering van 10 februari 
besloten we, na overleg met de muzikanten, om weer te 
starten op 10 maart. Wat waren we blij dat te kunnen 
besluiten! Je zou verwachten dat ook de viering van het 
jubileum een belangrijk agendapunt zou zijn. Maar niets 
daarvan: de jubileumcommissie, bestaande uit 4 
bestuursleden, regelde alles daarvoor zelf en ze had 
daarbij geen hulp nodig van de andere bestuursleden.  
Ze vertelden ook niets over hun plannen aan de anderen, 
zodat ook  voor hen het feestje een verrassing was. En 
het was een blije verrassing! Wel zijn we nogal druk 
geweest met aandacht voor de best wel veel leden die 
gezondheidsproblemen hadden. Gelukkig hebben we 
Nellie in ons midden die elke keer voor een prachtige 
persoonlijke kaart wist te zorgen. Extra aandacht vroegen 
natuurlijk de twee overlijdens: ons erelid Ria Grul en Toni 
Stupers. We hebben op gepaste wijze afscheid van hen 
kunnen nemen. Optredens staan ook altijd op onze 
agenda. Zie de rubriek  ‘Terugblik en vooruitblik 
optredens’ elders in deze nieuwsbrief.  
We besloten dat een Algemene Ledenvergadering op dit 
moment geen zin zou hebben. Wèl heeft penningmeester 
Corry de financiële gegevens keurig op een rij gezet. Deze 
zijn ook gecontroleerd en in orde bevonden door de 
kascommissie, bestaande uit René van Dorst en Jan 
Spanjers. Onze financiële situatie was zo gezond, dat we 
konden besluiten ook voor de eerste helft van dit jaar 
geen contributie te heffen. Er blijft dan nog genoeg in kas 
om op 28 mei een mooi jubileumfeestje te kunnen 
houden… Onze financiële situatie is ook zo gezond, 
vanwege de inkomsten die we hebben gekregen van 
‘Tiona Ruimt Op’,  van de Rabobank Clubkasactie en een 
verenigingssubsidie van de gemeente.  
Intussen hebben we ook besloten dat onze website 
vernieuwd gaat worden. daar wordt momenteel hard aan 
gewerkt. En natuurlijk hebben we de ledenlijst steeds in 
de gaten gehouden. Er zijn gelukkig niet veel leden die na 
corona lieten weten dat ze wilden stoppen met Tiona. 
Dat is bij andere koren wel anders, horen we. We 
besloten wel dat we tot het jubileum geen nieuwe leden 
zouden aannemen. We moeten eerst de nieuwe leden 
hun plek laten vinden die vanwege corona weinig kans 
hebben gehad om aan ons te wennen. Op de wachtlijst 
staan nu 17 mensen…                                                   
Jos Cornelissen 

 

Nog één keer stond hun muziekstandaard 

 in ons midden… 

 

 

 

Op 10 maart 
namen we  

afscheid van   
 Ria Grul.  

Ria was mede 
oprichtster van 
Tiona en Erelid 

 
Op 19 maart is 
Toni Stupers 
overleden.  

Toni was een 
trouw lid van het 

1e uur. 

 



 

LAAT DE ZON IN JE HART 
Een liedje is soms niet zomaar een liedje, het heeft mij het afgelopen jaar en nu 
nog de kracht gegeven om het leven ook een zonnige kant te geven. 
9 Maart 2020 Corona bracht ons in een andere tijd en leven, Tiona kon niet meer 
en mocht niet meer. Wat toch eens in de 14 dagen ontspanning en gezelligheid 
gaf. Het waren vele dingen die niet meer mochten. 
Het lied LAAT DE ZON IN JE HART bleef toch in mijn hoofd hangen. 
4 April Christel de Laat met mijn moeder.. Nee hoor.. Dan maar een plaat 
aanvragen bij haar programma, zodat mijn moeder van 91 toch kon dansen in haar 
huis op LAAT DE ZON IN JE HART. Daarna ook dit lied weer bij Theo Verploegen 
aangevraagd voor alle TIONA leden. Want zingen met elkaar was niet toegestaan. 
Wat hadden we met zijn allen plannen voor de vakantie. Leuke uitjes etc.  
Ook Frans Bauer stond op ons programma, maar ook niet te bereiken.  
Toch mochten we iets meer en kwam de ZON in ons HART. 
Ook gingen er dierbare van ons heen, het virus pakte soms wel veel van ons af. In 
September ging ik samen met mijn moeder en een groep ouderen een  
weekje naar Texel, met mondkapjes op,  maar och ja je kunt niet alles hebben, en 
ja daar kwam de ZON in ons HART. Drie weken daarna ging de ZON uit ons HART, 
mijn moeder bijna 92 overleed. Maar de positieve tijd en de kracht van haar 
namen we mee. Als afscheid draaide wij LAAT DE ZON IN JE HART, zij ging dansend 
uit beeld bij ons. (Had ik opgenomen in haar huis, toen Christel het draaide op de 
radio) Alles gaat door in het leven, ook dit lied. In Maart brak ik mijn bovenarm 
thuis met ramen wassen. Op de operatie tafel heb ik het lied LAAT DE ZON IN JE 
HART laten draaien. Het team van de OK vond het geweldig, zij danste en ik sliep in 
zodat zij hun werk konden doen een breinaald erin. Nu weer een paar maanden 
verder, ja we mogen weer zingen met de nodige maatregelen Maar dat zingen 
werd alweer vlug teruggedraaid en zo zaten we weer thuis met zijn allen.  
December 2021 kwam er geen nieuwsbrief van Tiona, maar dit verhaal bleef staan 
en krijgt jammer genoeg een andere wending. Januari 2022 met zijn allen aan het 
boosteren om Meer lucht en ruimte te krijgen. In ons geval samen skiën in 
Oostenrijk al 23 jaar onze plek. Ook Carnaval mocht weer. 
Helaas liep het voor ons iets anders. 
Mijn man Willie verloor ik in mijn eigen handen aan een acute longembolie. Dan is 
er GEEN zon meer in je hart.  

 Maar met de kracht die hij mij geeft en gaf ga ik 
nu door en komt de ZON weer eens in mijn HART. 
Het is misschien een zwaar verhaal en een ieder 
gaat er anders mee om, maar het is zo.  
Dus lieve mensen van Tiona ook al zit het ooit 
tegen pak de kracht en zing. 
 
 LAAT DE ZON IN JE HART 

 
Lieve groetjes Anja Schuts 

 



 
 

 
 

       

 

Terugblik en vooruitblik optredens 
 
De lijst met optredens voor dit jaar is nog niet zo lang als deze ooit – vóór corona -  is geweest. We waren 
vooral blij dat we weer met elkaar konden repeteren en we hielden suggesties voor optredens nog wat af.  
Dus toen in januari een uitnodiging kwam om weer op te treden bij de Seniorenexpositie in Veldhoven hebben 
we daar niet op gereageerd. Die seniorenexpositie is overigens uiteindelijk afgelast. Ook zijn we in januari niet 
ingegaan op de uitnodiging van onze korenkoepel de LOVOK om ons aan te melden voor een optreden op de 
Floriade in Almere in augustus. Ook die uitnodiging kwam te vroeg en bovendien hebben we als stelregel dat 
we in juli en augustus niet optreden, om onze muzikanten enige maanden rust te geven. 
De uitnodiging om op te treden bij de gemeentelijke viering van Koningsdag op woensdag 27 april konden we 
echter niet afslaan. En we zijn blij dat we hieraan hebben meegewerkt. Ons eerste optreden na zo’n lange tijd 
was een succes, getuige ook de reactie van de gemeente. Zie het verslag elders in deze nieuwsbrief. 
Diverse leden vroegen of we dit jaar gingen optreden op de uitgestelde carnavalszondag, op zondag 15 mei. Na 
overleg met de muzikanten hebben we hiervan afgezien. Ons carnavalsoptreden trekt altijd best veel publiek 
en we dachten dat veel leden het nog bezwaarlijk zouden vinden om nu  al in de niet al te grote zaal van De 
Potter met zoveel mensen bij elkaar te zijn. 
Ook hebben we Groesbeek laten weten dat we niet konden ingaan op hun uitnodiging tot deelname aan hun 
gezellige festival ‘Tranendal tussen de heuvels’ waaraan we in het verleden diverse keren hebben meegedaan. 
Dat festival vond plaats op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei, twee dagen voor ons jubileum en dat vonden 
we niet zo geslaagd. Groesbeek wenste ons een goed jubileum en hoopt op onze deelname volgend jaar. 
Op  zaterdag 28 mei hebben we ons jubileumconcert gegeven op de markt in Schaijk. Een feestje! 
Eind mei, véél te laat, kregen we een uitnodiging om mee te doen aan ‘Beleef Schaijk’ op zaterdag 18 juni.  
Na een peiling onder de leden bleek er te weinig animo en we hebben dus laten weten dat we dit jaar niet 
meedoen. Ook dat we waarschijnlijk volgend jaar wel kunnen meedoen, maar dan graag eerder en beter 
geïnformeerd willen worden.  
Op zondag 3 juli mogen we meedoen aan het altijd gezellige Smartlappenfestival in Grave, ‘het grootste 
smartlappenfestival van de Benelux’. We zijn blij dat we bij de 32 koren horen die dit jaar mee mogen doen. 
Dit festival wordt dit jaar extra gezellig, omdat (ook) zij hun twintigjarig bestaan vieren. 
Voor na de zomervakantie werken we momenteel aan een plan om in september of oktober weer zelf een 
Korenmiddag te organiseren, zij het in bescheiden mate, met één ander koor. Anders kan het niet in de zaal 
van De Potter. Nadere gegevens volgen.  
En we hebben alvast één optreden op de rol staan, namelijk op woensdag 23 november voor de KBO in Schaijk. 
(De datum kan nog veranderen, afhankelijk van de beschikbaarheid van De Phoenix.) 
Er volgen ongetwijfeld nog wel een of meer uitnodigingen. Zo heeft Vierhoven  laten weten dat ze ons graag 
weer een keer willen zien, maar er is nog geen datum vastgesteld. 
En op donderdag 15 december, hopen we onze eigen Podiumavond weer te kunnen houden, als corona dan 
niet opnieuw roet in het eten gooit. Je kunt alvast gaan nadenken over wat jij dan op het podium zou willen 
laten zien en horen.  
Jos Cornelissen 

 

 Rabo ClubSupport 
Ons doel 

Onze website www.tiona-schaijk bestaat sinds 2011 en was toe aan 
een verbetering en vernieuwing. Via de website houden we contact 
met de leden, maar ook instellingen kunnen op de site zien wie we 
zijn en wat we doen alvorens zij ons reserveren voor een optreden. 
Omdat wij tijdens de corona periode de helft van de contributie 
gevraagd hebben, zijn de financiële middelen voor een nieuwe 
website beperkt. 

 

Tiona is weer ingeschreven voor de 
Rabo ClubSupport 2022. De afgelopen 
jaren hebben wij, dankzij deze actie, 
flink wat geld in kas erbij gekregen. 
Hiernaast lees je ons doel voor dit jaar. 
Iedereen die een bankrekening heeft 
bij de RABO mag een stem uitbrengen. 
Als je nog geen lid bent van de RABO, 
kun je jezelf  nu aanmelden en gratis 
lid worden en dus stemmen op Tiona.  

De stemperiode is van 5 t/m 
27 september. 
Vergeet niet te stemmen!!! 



 

 

Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 12:02            Aan: Eugenie Dekkers | Gemeente Maashorst  

Onderwerp: terugblik viering Koningsdag 

 
Dag Eugenie, 
 
We hebben in onze bestuursvergadering deze week nog even nagepraat over de viering van Koningsdag op 27 april 
in Schaijk en ons optreden daarbij. Ik wil nog een keer onze dank uitspreken voor jullie uitnodiging om een bijdrage 
te leveren aan deze viering. Wij hebben dit zeer op prijs gesteld. 
 
Wel moet ons van het hart dat we nogal teleurgesteld zijn over de mededeling dat jullie geen bijdrage aan onze 
clubkas wilden doen ‘omdat we al subsidie hebben gehad’. In de subsidie- voorwaarden staat niets over een 
verplichte en onbetaalde bijdrage aan door jullie te organiseren activiteiten.  
In feite betekent het inhouden van een vergoeding voor ons optreden een behoorlijke korting op de ontvangen 
subsidie, terwijl we de extra financiële bijdrage goed kunnen gebruiken voor de viering dit jaar van ons 20-jarig 
jubileum (dat in 2021 niet gevierd kon worden). We vermoeden dat vele verenigingen die een subsidie van jullie 
ontvangen niet te maken krijgen met een dergelijke korting. En dat vinden wij nogal onrechtvaardig.  
We zouden het op prijs stellen als jullie je houding nog eens willen heroverwegen.  
 
Verder willen we jullie vooral complimenteren met de manier waarop jullie de bijeenkomst hebben georganiseerd. 
Het was een waardig programma. En het feit dat zoveel genodigden gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging 
onderstreept dat nog eens. Onze mensen hebben ook genoten van de ochtend. Het is jammer dat de akoestiek in de 
Phoenix dermate is dat een koor vanaf het podium moeilijk te verstaan is. Maar zeker bij aanvang van de 
bijeenkomst vervulden we de rol die jullie hadden voorzien. Daarna was de zaal zo vol dat we niet meer boven de 
communicatie tussen de aanwezigen uit kwamen. Dit was misschien op te lossen geweest als we in de zaal hadden 
gestaan in plaats van op het podium. Maar de zaal was al overvol. Ook weten we dat een goede geluidsinstallatie 
met richtmicrofoons een koor beter verstaanbaar kan maken. Maar waarschijnlijk hadden we dan weer teveel 
geluid gemaakt, en het ging nu eenmaal niet om ons. We hebben in elk geval toch diverse keren applaus gekregen 
uit het publiek, ook van achterin de zaal.  
 
De opmerkingen in  de column van Jan van As in Arena Lokaal ‘Op het podium stond een rijkelijk in oranje uitgedost 
koor, maar daar hadden we geen last van, want je hoorde er niks van’ vonden we onnodig denigrerend en grievend. 
We hopen niet dat iemand die opmerkingen serieus neemt, wij doen dat in elk geval niet. Jan heeft niet eens de 
moeite genomen om te zien dat onze koorkleuren zwart-rood zijn en dat iedereen alleen zijn best had gedaan om 
een oranje tintje toe te voegen voor de gelegenheid….   
 
Tenslotte willen we nog vermelden dat we er trots op zijn dat onze mensen bereid waren de medewerkers van De 
Phoenix te assisteren bij het uitdelen van de Aperol Spritz toost. Zonder onze hulp had dit niet zo snel kunnen 
gebeuren.  Het verbaast ons wel dat  De Phoenix kennelijk niet in staat is om voldoende personeel in te zetten bij 
een bijeenkomst met zoveel aanwezigen.  
 
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur 
Jos Cornelissen 
Secretaris smartlappenkoor TIONA (Thuis Is Ook Niet Alles) 

 



 

Beste Jos,  
 
Hartelijk dank voor jouw mail.  
Wij, als organisatie, hebben genoten van jullie aanwezigheid.  
De grote opkomst (nog meer dan aangemeld) heeft ons blij verrast.  
Maar dat betekende ook dat een aantal zaken anders liepen dan verwacht.  
Onder andere het geluid van jullie en het geluid buiten.  
Voor het geluid in de Phoenix heb ik ook het advies van Dian opgevolgd, zij adviseerde geen versterking.  
Ik kan niet goed inschatten of het te luid zou zijn geweest als we het wel versterkt zouden hebben.  
Jullie optreden binnen en buiten hebben er in ieder geval wel voor gezorgd dat het een feestelijke en gezellige 
bijeenkomst is geworden! 
Ook jullie bijdrage met het uitdelen van de toost was erg fijn, mede hierdoor verliep het vlot en had iedereen een 
toost toen de burgemeester de toost uitbracht.  
 
De andere kant van het verhaal is, dat jullie teleurgesteld zijn in de financiële bijdrage van de gemeente.  
Jammer om te horen, maar ik begrijp het volledig.  
Ik ga het (nogmaals) bespreken met de burgemeester, dit wordt waarschijnlijk volgende week. 
 
Het stukje in de Arena van Jan van As moet je niet te letterlijk nemen.  
Dit is de manier waarop hij schrijft en ik ga er ook vanuit dat mensen het lezen met deze intentie.  
Het stukje tekst wat over mij ging, kun je ook op twee manier lezen, ik lees het maar met een kwinkslag.  
De reacties die wij hebben ontvangen op deze dag waren louter vol lof.  
Iedereen heeft genoten, het was gezellig en daar hebben jullie een mooie bijdrage aan geleverd! 
Hiervoor wil ik jullie nogmaals danken! 
 

Met vriendelijke groet,  
Eugenie Dekkers 
Medewerker Kabinetszaken 

 
Gemeente Maashorst 

 
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 08:57           
Onderwerp: RE: terugblik viering Koningsdag 
 
Beste Jos,  

 

Ik heb onlangs jouw mail besproken met de burgemeester.  

Helaas moet ik je mededelen dat hij bij zijn standpunt blijft.  

Dat betekent dat hij bij het standpunt blijft dat er geen vergoeding wordt gegeven, omdat jullie subsidie ontvangen.  

Mooier kan ik het helaas niet maken.  

Ik ben wel benieuwd of jullie onkosten hebben gemaakt voor dit optreden, daar zou ik eventueel wel wat mee kunnen.  

 

Met vriendelijke groet,  

Eugenie Dekkers 

 
Burgemeester Rüpp blijft bij zijn beslissing dat hij niet wil betalen voor ons optreden op Koningsdag.  
Echt flauw en ‘knieperig’. Ik wil het er toch verder maar bij laten en gewoon niet meer reageren.  
Alleen een kort berichtje naar Eugenie: ‘We hebben voor het optreden op Koningsdag geen kosten 
gemaakt’. Khoortwel als jullie er anders over denken. 
Jos  
 

 



 
 
  

  

 'Instanties moeten beter naar de ouders luisteren' 

OSSE Annie van den Bosch- höweler (80) schrijft boek over 
kinderen die uit huis worden geplaatst 

Armoede, kinderen die het huis uit moeten. De Osse Annie van den 
Bosch-Höweler hoorde zoveel trieste verhalen van ouders dat ze er een 
boek over vol kon schrijven. Dat deed ze dan ook            Paul Driessen 

Als klein meisje klapte Annie Höweler met haar tanden op het stuur van haar fiets. Een 

buurjongetje had haar omvergegooid met een bal. Gebit kapot. En dat allemaal om haar Duitse 

roots. ,,De oorlog was net voorbij en wij waren die moffenkinderen. Daar werden we mee gepest en 

dat legde druk op ons gezin. Het betekende ook dat ik en mijn zussen meer toegespitst raakten op 

het lijden van mensen." 

Dat gevoel raakt Annie van den Bosch-Höweler nooit meer kwijt. Een groot deel van haar leven 

komt ze op voor mensen die lijden onder vernederingen. De Osse brengt nu op haar tachtigste haar 

eerste boek uit, over het verband tussen schrijnende armoede en het uit huis plaatsen van 

kinderen. Titel: Recht op bescherming van het gezin. Afgelopen dinsdag mocht ze haar verhaal 

doen aan staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Hij noemde de 

verhalen indringend en erkende dat het beter moet - al gaat dat nog best wat tijd kosten.  

De staatssecretaris wil de jeugdzorg hervormen. Laat de debuterend schrijfster uit Oss daar nou 

net een boek vol ideeën over uit hebben. Met het beschermen van kwetsbare gezinnen als groter 

doel. Op dit moment zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst omdat ze niet de juiste liefde 

of zorg kregen, maar dat aantal kan volgens Annie van den Bosch flink naar beneden. Dat moet 

zelfs, zegt ze thuis in Oss bij een kop thee. 

Het gezin waar ze zelf in opgroeide, bleek bestand tegen de druk van de pesterijen van buitenaf. In 

te veel gevallen loopt het minder goed af, met misère die soms generaties lang voortduurt. Van den 

Bosch heeft het vaak genoeg gezien door het werk dat ze al ruim een halve eeuw doet voor ATD 

Vierde Wereld, een mensenrechtenbeweging met en voor de allerarmsten. 
Willem kon niets goed doen voor zijn stiefvader 

De kiem voor het boek werd tien jaar geleden gelegd, toen de Osse het trieste levensverhaal van 

stadgenoot Willem aanhoorde. Hij was anderhalf jaar oud toen zijn ouders uit elkaar gingen. Er 

kwam een stiefvader voor wie Willem niets goed kon doen. Ja, pakken slaag incasseren, dat 

wel. Wat volgde: uithuisplaatsing, internaat, seksueel misbruik, woede, haat, verkeerde pad, 

diefstal, harddrugs, ongezonde relatie, vier eigen kinderen die door problemen allemaal het huis 

uit moesten van de jeugdrechter. Met dat besluit had Willem vrede; het was voor iedereen beter. 

De kraamverzorgster trok aan de bel, de politie haalde alle vier de kinderen weg bij het 

gezin. Willem miste daarna compassie bij de jeugdrechter. Doordat alle officiële rapporten 

openden met zijn wiebelige verleden, kreeg hij naar eigen zeggen geen eerlijke kans om zijn gezin 

te beschermen en compleet te houden. Ook deze relatie liep weer stuk. De twee konden elkaar niet 

meer verdragen door alle trauma's uit het verleden, zo schrijft Annie van den Bosch. Het verhaal 

van Willem staat centraal in haar boek. ,,Het voelde voor mij zo onrechtvaardig dat ik dacht: dat 

kan niet kloppen. Zo verschrikkelijk, daar moest ik wat mee. De instanties hadden veel beter naar 

de ouders moeten luisteren. Er was een crisissituatie, de ouders hadden hulp nodig, maar dat 

betekent niet dat je meteen de kinderen weg moet halen. Je maakt een gezin kapot. 
 



  

Mensen krijgen veel te weinig een tweede kans. Het heeft me geïnspireerd om tot de bodem te aan 

voor dit gezin." 
Overmacht aangevuld met verkeerde keuzes 

De Osse sprak afgelopen tien jaar ook met andere ouders en kinderen over uithuisplaatsingen. In 
veel van hun verhalen zit eenzelfde negatieve spiraal. Misbruik, geweld, verwaarlozing, 
verslavingen, psychische problemen, onverwerkte trauma's, verkeerde keuzes, prostitutie, 
zwangerschappen en vooral: schulden. ,,Het is heel lastig om daar uit te komen." Soms is dat 
overmacht, soms wordt dat aangevuld met verkeerde keuzes die de schulden nog dieper maken. 
In het boek vertelt een stel over een lening van 3000 euro voor een bruiloft die ze eigenlijk niet 
konden betalen. 
Annie van den Bosch-Höweler zal zoiets niet snel veroordelen. ,,Ik probeer te begrijpen, door 
vragen te stellen." De schrijfster ziet zichzelf niet als journalist. Ze vertrouwt erop dat mensen 
haar het echte verhaal vertellen. Hoor- en wederhoor hoeft niet altijd en niet alle cijfers in het 
boek kan ze staven. Het is haar rol ook niet, zegt ze. Wel heeft ze een berg documenten doorgespit, 
om inzicht te geven in ontwikkelingen van jeugdbescherming. Verder laat ze vooral de ouders aan 
het woord. Hoe denken zij dat het beter kan? 
Ze beseft dat ze -helaas- het tij mee heeft met haar verhaal: er is de laatste tijd veel aandacht voor 
armoede en uithuisplaatsingen. Dat komt door stijgende kosten die gezinnen kopje onder duwen. 
Het ligt ook aan al het nieuws over de 1675 kinderen van toeslagenouders die afgelopen zes jaar 
uit huis zijn geplaatst. Eind vorig jaar woonden 555 van die kinderen nog altijd niet bij hun ouders 
of verzorgers. ,,Het probleem is groter dan ooit. Krijg je weer intellectuele debatten over wat is de 
oorzaak. Terwijl ik denk: kijk naar de mensen zelf. Luister naar ze." 
'Waar armoede heerst, heerst spanning' 

Wat er moet veranderen? ,,Heel het jeugdrechtsysteem. Dat zit zo krom in mekaar als maar kan. 

De staatssecretaris moet ook erkennen dat armoede en uithuisplaatsing met elkaar te maken 

hebben. En waar armoede heerst, heerst spanning. Als er geen geld is of vader is net ontslagen op 

zijn werk, dan wordt er thuis nog weleens geslagen. Of kinderen krijgen niet de zorg die ze nodig 

hebben. Dat wordt dan gezien als falen van de ouders, maar het kan ook zijn dat die gewoon geen 

geld hebben om medicijnen te kopen." 

,,Je kunt in zulke gevallen meteen de kinderen weghalen, maar volgens mij is het beter om te 

kijken naar de onderliggende oorzaken en daar iets aan te doen als regering. Geef fatsoenlijk loon 

voor werk, wees niet zo streng als iemand wat bijverdient in de bijstand die toch al veel te laag is. 

Als arme mensen één dingetje verkeerd doen worden ze gestraft, wat die hogere heren in de 

bedrijven doen wordt beloond met een dikke bonus. Dat kan toch niet." 

,,Jeugdzorg en kinderbescherming zijn helemaal gefocust op gedrag, meer dan op wat daar achter 

zit. Dan zijn ouders hartstikke boos: ze vragen hulp voor hun problemen maar in plaats daarvan 

worden hun kinderen weggehaald. Nee, vraag die ouders: wat hebben jullie nodig? Dan heb je een 

totaal ander startpunt. Dan hoef je al die controlerende bureaucratie niet zo te hebben. Als de 

overheid wantrouwig is, moet ze niet verbaasd reageren als burgers ook wantrouwig zijn." 

Tien jaar nadat Willem met zijn verhaal het eerste zaadje plantte, ligt het resultaat voor haar neus. 

Het is niet dat de 80-jarige Annie van den Bosch-Höweler nu op haar lauweren gaat rusten. Ze wil 

herrie maken met haar boek, dat begon al bij de staatssecretaris. ,,Ik schrijf het niet voor 

bezinning, ik schrijf het voor actie. Ik hoop dat het impact krijgt." 
 
Bron: Brabantsdagblad 30-05-2022 
 



 

 
 

 
     
 
 
 
 
 

 

 

  

'Zingen moet niet té serieus 
zijn' 
 

Als mensen bijeenkomen 
gebeurt er altijd iets. Op zoek 
naar het ongeziene in Brabant. 
Deze week: de zingende dames 
en heren van het Schaijkse 
TIONA-smartlappen- koor: 
Thuis Is Ook Niet Alles. 
 
MARI VAN ROSSEM 
 
 
 

 

Bij de schuimende golven die de kust teist'ren, trapt dirigente Ellen bij 
de 'zeelui oud en wijs' toch echt even op de rem. Zelfs voor de 
luisterende leek een terechte ingreep, want de mannenbroeders in 
dit gemengde smartlappenkoor halen in het zeemanslied De 
verzonken stad met gemak het combo in. En da's toch echt niet de 
bedoeling, spreekt Ellen-met-het-directievingertje de heren gespeeld 
bestraffend toe. 
 
Het is repeteren geblazen bij TIONA, het Schaijkse koor dat het 
adagium 'Thuis Is Ook Niet Alles' in toonladders en meezingers giet. 
Maar eerst is er gedeeld lief en leed. En krijgt Netty Tielemans, wier 
restaurant afbrandde, op deze eerste repetitie na die verwoesting 
uitgebreid de tijd om terug maar vooral vooruit te kijken. Die verrekte 
wasdroger was de boosdoener, maar 'we komen terug'. En bedankt 
voor de vele lieve berichtjes, haast Netty zich eraan toe te voegen. 
 
Indrukwekkend is het. Muisstil ook. En dat voor een koor dat op het 
punt staat om brandend zand, een ontmoeting aan de waterkant, het 
slavenkoor en de vissers van San Juan te bezingen. ,,TIONA staat ook 
voor saamhorigheid", fluistert voorzitter Cinny van Hoogstraten en ze 
verhaalt over het recente afscheid van mede-oprichtster Ria Grul op 
de natuur begraafplaats. ,,We zongen een 'klein lieke van één minuut' 
met daarin onze groet voor eeuwig: 'al ons liekes zèn op, dus houdoe, 
gegroet'. We zijn er bij rouw en trouw." 
 
Dan wat getallen. 115 man en vrouw sterk is TIONA. Gemiddelde 
leeftijd? 69 en een beetje. 17 namen prijken er op een heuse 
wachtlijst. Drie muzikanten vormen het instrumentale fundament: 
Hans op gitaar, Piet op bas en Richard op de trekzak. 

 

,,Nee, bladmuziek kennen we niet", 
lacht de accordeonist, laat wat 
akkoorden tussen de liedteksten zien 
en proost met gerstenat, want 'zonder 
drank geen klank'. Nee, Richard vindt 
niet álles in het TIONA-repertoire leuk. 
,,Dat Zeeroverslied is qua tekst echt 
heel vervelend. Een bloederig ode aan 
de VOC is het waarin Nederland de 
armen uitstrekt over de zeeën en de 
enterbijl laat hakken. Veel erger dan De 
moord in Herpen van Pap en Pudding." 
 
Ja, ze kwamen de coronajaren goed zat 
door, weet de andere mede-
initiatiefneemster Josje Cornelissen. 
Een handjevol dames vervaardigde 
rode mondkapjes met zwarte linten, 
een dikke glossy kwam van de persen 
en voor elk lid bakte de vereniging een 
TIONA-taartje. ,,Brachten we bij de 
leden thuis. In tuinen die vaak versierd 
waren." 
 
Zelf verpestte Josje naar eigen zeggen 
met haar zang op school zowat elk lied. 
Jaren later sommeerden d'r eigen 
bloedjes van kinderen haar om toch 
vooral met zingen te kappen. En in het 
'nu' weet ze dat er koorleden zijn die 
niet naast haar kunnen staan: ,,Die zing 
ik bij wijze van de vernieling in, haha. 
Ach, het meedoen is fijn en niet té 
serieus. Tegelijkertijd weet ik dat ik 
vocaal beter ben gaan presteren bij 
TIONA. Iedereen kan zingen, misschien 
niet in je eentje, maar zeker wel in een 
smartlappenkoor." 
 
Bron: Brabantsdagblad 04-06-2022 

             

Hoe kan Mari van Rossum 

onze Herma nou vergeten??? 

 

 

 

Petje af 

voor 

onze 

Herma!

! 



  
 
 
 

      
           
  
         
            
             

                
                   
                      
 

         
              
   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 

          ` 

             
 
 

 
Repetitie 2022-2023  
 
Repetitiedata 2e helft 2022: 
         
8    september 
22  september 
6    oktober 
20  oktober 
3    november 
17  november 
1    december Sint 
15  december Podium 

 
Repetitiedata 1e helft 2023: 
 
5     januari NwJr borrel 
19   januari 
2     februari 
16   februari 
2     maart 
16   maart ALV 
30   maart 
13   april 
27   april Korenmiddag 
11   mei 
25   mei 
8     juni 
22   juni                                                      
 

Wist je dat Tiona 29 leden heeft va ’t eerste uur? 
 
Op de foto zie je: Nellie v Ballegooij, Annie vd Boogaart, Josje 
Cornelissen, Annie van Grunsven, Martha Habraken, Helma 
Hendriks, Antoinette v Herpen, Cinny v Hoogstraten, Cherry Kocken, 
Thea Potjes, Michella Schreurs, Anja Schuts, Jos Westra, Willemien 
vd Wetering, Elly Zaari, Joop Beekers, Jos Cornelissen, Henk Derks, 
Hans Kuijpers, Piet vd Linden, Tinus Manders, Ton Visschers, 
Herman Vissers en Richard Westra 
Op de foto ontbreken: Nelly v Dijk, Jeanne Geurts v Kessel, Alda 
Lange, Maria v Schaijk en Renske vd Zande 
Hulde dat zo’n 1/3 van onze leden al 21 jaar trouwe leden zijn. 

 

 

 

Kosten jubileum 20(+1) jr 28-05-2022 credit debet

Investerings pot 31-12-2021 5434,81

Eigen bijdrage 84 pers. a 20,00 1660,00

Gift M.P. 100,00

Maashorstgolf 23,75 pp golf, 1 consumptie, lunch 2018,75

extra consumptiebon Maashorstgolf a 2,35 199,75

De Potter 27,20 pp koffie, diner 2257,60

extra 3 consumptie bonnen de Potter a 2,50 637,50

Workshop Djambé 700,00

Cadeau leden: 125 geld etuis 269,23

Prijsjes golf 30,30

Bloemen de Potter 10,00

Kosten Jan: Inclusief 0

Flesjes water, met statiegeld 28,14

Uitnodigingen 30,00

Opbrengst overschot munten 22,05

Totaal 7216,86 6181,27

Overschot: (voor 25jr Jubileum in 2026) 1035,59

                                     

Ga allemaal maar alvast sparen, want de eigen bijdrage 

in 2026 zal vast wel 25,00 Euro worden… (grapje…) 

   
In dec 2021 zijn Jos van Hoogstraten en 
Kitty van Uden gestopt. In juni 2022 
zijn Riekie van Oort, Lia van den Elzen, 
Maria v Vliet, Thea Pashouwers, Roland          
de Jong en Carmen van Beek gestopt. 

 
Op 25 juli zullen we de contributie 

(17,50) voor het 2e halfjaar 2022 

incasseren. 

   

Omdat er nogal wat opmerkingen zijn                             

binnengekomen over de (te) hoge eigen                           

bijdrage van de Jubileum-dag, geven 

we onderstaand een overzicht van de             

gemaakte kosten. 

 



 
 

                                                                                   
                                                                           
 
                   
        
                           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
                
       
                 
             
                        
 
             
 
             
          
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                               
                             
              
                   
 
   
         
 
 
 
 
                
 
 
 
 

                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

Nieuws over de Website  
www.tiona-schaijk.nl 
Momenteel worden alle bestanden over gezet 
naar de nieuwe site. In de balk zie je Koor – 
Biografie – Foto’s – Nieuws – Contact – Voor 
leden. Als je op een knop drukt vind je heel veel 
info. Onder “Voor Leden” tref je o.a. de liedjes, 
laatste emails en het wie-is-wie boek aan.  

Het wachtwoord is: donderdag  
Als je vragen hebt, dan horen wij het wel. 
Succes, Herma en Corry 

 

 

 

 
  

 

 

 

  
  

 

  
                                    
 

Nieuws van de THV-ers 
Op woensdag 22 juni was er weer 
een herhalingscursus reanimatie / 
AED. Na een echte toets en 
oefenen behaalde Hans Kuijpers, 
Danielle Nesvadba, Jan de Leur, 
Herma Henst, Lisette Loeffen, Ton 

Visschers, Netty Tielemans en Corry van Schaijk het 
certificaat. Helaas waren Jos Cornelissen, Gerryan 
Manders, Albert Wingens en Ria van Tilburg verhinderd. 
Cinny van Hoogstraten en Ies van Bavel hadden Corona. 

 

http://www.tiona-schaijk.nl/


 
     
 
 
 
 
 
 
 
                  
                                              
 
 
       
     
                                                                                                        
 
           
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

  

                              

 

 

 

  
 

     
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 

  

                



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                     

       
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


