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Lid van
KNZV
KNZV Limburg
Rayon Swentibold

2011, na een mooi voorjaar kregen we toch een bar slechte zomer. Gelukkig maakte het najaar weer veel goed.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van ons Lid van Verdienste Jan
Coenen, een trouwe zanger en enorme regelaar voor ons koor. Maar ook
dankbaar wat Jan allemaal voor ons regelde. Ook van Arnou Queisen moesten we afscheid nemen. In Maart jl ontving hij nog de speld en oorkonde
van het 60 jaar lidmaatschap bij ons. Uiteraard aandacht in dit Klankbord
hiervoor. Verder mag informatie over allerlei soorten muziek natuurlijk niet
ontbreken in deze uitgave.
En wat gebeurt er bij onze collega-koren in het Rayon Swentibold? En daarbuiten? Hoe staat het met de vergrijzing. Waar is KNZV Limburg mee bezig?
En krijgt SI-TARD in 2012 ook weer een SING IN < > SI-TARD? In deze uitgave gaan we ook weer verder met informatie over culinaire zaken, Limburg,
“Oet de au doos “ en “Wits te nog wie vruiger?” Wil je iets schrijven over
je hobby of wat dan ook? Ruimte genoeg in het blad.
Er waren veel positieve reacties over de vorige uitgave van Klankbord, helemaal in kleur en ook weer in A4 formaat. Een woord van dank aan de
SGL te Nuth is hier ook op zijn plaats. Ook voor de prettige samenwerking
met hun. Weet JIJ nog adverteerders of sponsoren voor ons koorblad?
Laat het weten aan de sponsorcommissie of het bestuur. Rest me jullie,
zangers, partners, sponsoren en vrienden van SI-TARD hele fijne feestdagen en alvast een gezonde jaarwisseling toe te wensen.
Veel leesplezier. Muzikale groetjes ©PietBesselink

Zin om met ons mee te zingen?
Dat kan bij SI-TARD.
Gezellige, ontspannende inspanning
Elke woensdagavond in het
Jochem Erenshoes,
Kloosterplein te Sittard van 20.00 – 22.15 uur

Woensdag - avond? SI-TARD - avond!
Kom geheel vrijblijvend luisteren en ontdek hoe je van stress afkomt
en kunt ‘onthaasten’
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Woord van de Voorzitter
Theo Hanssen

Het is pakjesavond. Onze kleinkinderen zijn op bezoek en zitten vol verwachting in de kamer de longen uit hun lijf te zingen. Door hun gezang denk ik er ineens aan, dat Piet me
heeft gevraagd zo spoedig mogelijk het voorwoord voor het nieuwe Klankbord aan te leveren. Het duurt nog wel even voordat Zwarte Piet op het raam klopt om de cadeautjes in
de gang te zetten. Aan de slag dus.
De tekst van de Sinterklaasliedjes, die worden gezongen door de kleintjes, klopt niet altijd
en de liedjes worden ook wel eens door elkaar gehusseld. Zo krijg je op de stoomboot opeens pepernoten in de achterband van je fiets en moet Sinterklaaskatoentje iets in je
schoen gooien, maar de pret is er niet minder om. Zingen, dat doen kinderen zo spontaan
en vrolijk, dat ik me wel eens afvraag waarom we, als we groter worden, dat steeds minder gaan doen. Op het werk, op straat, in de tuin, je hoort er nauwelijks nog iemand zingen. Als je loopt te zingen kijken vele mensen je vreemd aan, terwijl zingende kinderen
juist een gevoel van tederheid oproepen. Niet dat er buiten geen muziek meer te horen is.
Integendeel, steeds vaker hoor je al van verre de muziek aankomen en dan meestal niet
van een fanfare of harmonie of van zingende carnavallisten, maar uit een auto of uit een
huiskamerstudio. Blijkbaar wil men wel dat anderen onze muziek horen, maar wil men deze muziek niet samen met anderen delen. Samen in verenigingsverband muziek maken
wordt nog minder gedaan. We willen niet meer afhankelijk zijn van anderen in onze keuzes, ook niet in de keuze van muziek. En dat, terwijl juist samen iets doen zo veel meer
voldoening kan geven. Ook de muziekwereld wordt, net als de hele maatschappij, steeds
individualistischer. Samen muziek maken, samen zingen, we moeten het blijkbaar opnieuw gaan leren. Het wordt tijd dat muziek en dan specifiek het zingen weer overal op
onze (basis)scholen structureel wordt ingevoerd. Daarom ook is het pleidooi van de KNZV
om op de conservatoria meer aandacht te besteden aan koormuziek en koordirectie een
uitstekend initiatief. Als onze jonge docenten in opleiding weer zangonderricht krijgen en
het vak weer kunnen geven op de basisschool , behouden kinderen het plezier in zingen
ook op latere leeftijd. Dat wil overigens niet zeggen dat alles weer moet gaan zoals vroeger. Zingen, muziek maken, het moet een eigentijdse voedingsbodem hebben. Daar ligt
dan ook de uitdaging voor ons om de jongeren van nu te verleiden lid te worden van ons
koor.
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Woord van de Voorzitter
Theo Hanssen

In deze maand bereiden vele koren en andere muziekgezelschappen zich voor op hun
Kerstconcert. Zo ook ons koor. Na de prachtige uitvoering van de Elias in Heerlen, die
voor velen van ons een (misschien niet verwacht) hoogtepunt was, zijn we nu volop bezig met ons Kerstconcert. Zoals elk jaar probeert de dirigent er weer een bijzonder concert van te maken en dat gaat zeker ook lukken. Laat u maar verrassen.
Kerstmis, feest van de geboorte van Jezus, feest van het nieuwe licht, feest van het optimisme, feest van vertrouwen in de toekomst. Het zal niet gemakkelijk zijn om dat gevoel
ook in het nieuwe jaar overeind te houden. Het lijkt in deze tijd alleen nog maar te gaan
over economie, over de kredietcrisis, over bezuinigingen en andere sombere zaken.
Daarom is het zaak om de kerstgedachte levend te houden en wij zullen deze gedachte
in ons kerstconcert in klank, woord en beeld voor onze omgeving en voor onszelf uitdragen.
ik wens u en allen die u dierbaar zijn een Zalig Kerstfeest en een gelukkig 2012.

Theo Hanssen, voorzitter

St Caecilia 19 november 2011
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Fotografie Ton Dirkx Paardestraat 16 6131 HC SITTARD

Uitgave 4 december 2011
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In Memoriam

Jan Coenen
Lid van Verdienste

Wederom hebben wij een zangersvriend verloren, en de vereniging werd daardoor diep
getroffen. Jan was de drijvende kracht achter alles wat te maken had met het wel en het
wee van SI-TARD. Vele jaren werd hij niet alleen gewaardeerd als een trouw lid van de
vereniging en zette hij zich in voor prachtige muzikale prestaties, maar ook was hij gedurende veertig jaren de hoofdinitiator van vele activiteiten, reizen en muzikale ontmoetingen, daarbij puttend uit een rijke schat aan ervaring. En Jan organiseerde daarenboven
vele, vele ontspanningsavonden en zorgde met een speciale en hem tekenende humor
voor gezelligheid en saamhorigheid. De facilitaire dienst in ons lokaal was bij hem in vertrouwde handen, en menig zanger van SI-TARD zal zich Jan herinneren als een bedreven
beheerder van dat lokaal, aan wiens aandacht nagenoeg niets ontsnapte.
Wij allen wisten dat Jan ziek was. Hij sprak daar ook met eenieder over die maar naar
hem wilde luisteren. Maar toch was er hoop. Een
hoop die aanvankelijk terecht bleek te zijn, maar
toch nog plotseling in vrees moest worden veranderd.
Einde augustus van dit jaar hebben bijna al zijn
zangersvrienden hem begeleid naar zijn laatste
rustplaats.
Jan, ook jou is onze vereniging zeer veel dank verschuldigd voor jouw tomeloze inzet gedurende de
twee en veertig jaren dat jij lid bent geweest. Ondanks het verlies als zangersvriend zul je in al onze harten blijven voortbestaan als een echte vriend
en collega, en zullen wij jouw naam met eerbied
en respect blijven noemen.
Moge je rusten in Vrede.
Martin Dieteren, september 2011.

Menschen treten in unser Leben
Und begleiten uns eine Weile,
Einige bleiben für immer,
Denn Sie hinterlassen Ihre Spuren
In unserenHerzen.
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22-06-2001

27-11-2001

Jan: ontelbare activiteiten geregeld!
Feestavonden, bootreizen, enz,enz. Teveel
om op te noemen.

30-06-2002

Fietstocht 2008

2005 CONCERTCRUISE
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In Memoriam

Arnou Queisen
60 jaar Lid
Op deze mooie herfstochtend bereikte ons het bericht dat onze zangersvriend Arnou in de gezegende leeftijd van bijna 99 jaar definitief van ons
is heen gegaan.
Veel oudere zangers herinneren zich Arnou nog als een rustige en
kalme man, die op zijn eigen wijze heel veel plezier beleefde aan het
zingen. Nooit hoorde je van hem scherpe kritiek of zelfs geweeklaag; hij
sprak nooit hard, en het leek wel alsof hij zijn woorden op een gouden
schaaltje afwoog. Hij hield zich altijd bescheiden op de achtergrond.
Toch wist hij door zijn positieve houding veel waardering te krijgen van
zijn collega-zangers, en menigeen heeft hem, toen het niet meer zo
goed ging, nog opgezocht in zijn woning en later in De Baenje.
Wij mochten hem onlangs nog feliciteren met het 60-jarig lidmaatschap van onze vereniging, een
respectabel aantal jaren dat voor
velen van ons niet is weggelegd.
Wij bidden dat onze zangersvriend
mag rusten in de hemelse vrede.
Laat hem een voorbeeld blijven
voor ons allemaal.
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21 maart 2011 uitreiking 60 jaar KNZV-Limburg bij Arnou in De Baenje

Arnou bie de Brunch in 2002
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BAAL

Jac Verbeek 25 okt 2011

God die mensen samen bracht
Een afgod die ook tweestrijd bracht
Maar ook twee koren die samen tot iets komen
Waar een dirigent van kan dromen
Als ondersteuning van ’n mooi koor uit Heerlen
Moesten we wij van SI-TARD er ook delen van leren
Met partij repetities deden we ons best
Samen zingen we wat stukken,zij de rest
De mannen komen naar Sittard twee keer
Later in Voerendaal zien we ons weer
Daar zien we ook de dames bij de generale
Het zingen gaat goed in de halve finale
Ook het orkest,naar ’t zuiden gekomen
Heeft de taak goed op zich genomen
Om de dames te horen zo met ons samen
Of er engelen uit de hemel kwamen
Ook ik heb van het stuk genoten die dagen
Met de solisten er bij die ’t stuk moesten dragen
Het ORATORIUM heeft goed zijn best gedaan
Fijn dat wij er ook bij mochten staan
Ook al haalde Emmanuël gele en rode kaarten te voorschijn
Gelukkig was het schiettuig ook maar voor de gein
ELIAS heeft ons weer plezier en vrienden gegeven
Wat we samen met de bezoekers mochten beleven
In een schouwburg dat was ook het doel
Een mooi geheel waar we het als hobbyisten voor doen
Met dank aan het ORATORIUM en mijn SI-TARD
Ook voor de andere mensen die stonden klaar
Om zo onze hobby over te kunnen brengen
Met ’n mooie uitvoering,zo geniet ik ook van het ’t zingen.
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Elias
PB

Op YouTube is de uitvoering ook een aantal minuten te bekijken en te beluisteren. Meer weten? Type deze regel over: http://www.youtube.com/HeerlensOratorium Of ga naar YouTube en type
daar Heerlens Oratorium in. De rest volgt vanzelf.
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Het Oratorium “Elias” van Mendelssohn
Martin Dieteren november 2011

In het najaar van 2010 deed de dirigent tijdens het reguliere overleg met het bestuur het voorstel om samen met het koor van de Oratorium, Vereniging Heerlen en
met een goede begeleiding van een bekend orkest het Oratorium “Elias”van Medelsohn uit te voeren. Voor het koor zou dit een heel rijke ervaring zijn. Het bestuur
heeft met het voorstel ingestemd en na vele, vele uren repeteren was het dan eindelijk zo ver.
Eerst volgden nog enkele repetities met de mannen van de oratoriumvereniging bij
ons in het lokaal en een repetitie in de muziekschool in Hoensbroek. Tijdens deze
laatste repetitie werd voor velen reeds duidelijk dat het hier ging om een prachtig
muziekwerk, en allemaal waren wij onder de indruk van de wijze waarop de dirigent
en de Oratoriumvereniging hier uitvoering aan gaven. Onze taak was het ondersteunen van het Oratoriumkoor in een achttal koren, teneinde deze muziekstukken een
degelijke basis te geven. Voor een typisch mannenkoor als SI-TARD was het een
reusachtige ervaring om kennis te kunnen maken met een geheel ander soort muziek.
Daarna volgde op zaterdagmiddag 22 oktober de generale repetitie in de Borenburg
te Voerendaal. Daar deden ook de solisten Harry Peeters, Anneke Luyten, Aline
Lermytte, Anneleen Bijnen, Edith van Rijswijk, Henk Vonk, Bart Verhagen en Raoul
Reimersdal mee. Ook het Ensemble Conservatoire was aanwezig voor de begeleiding. De dirigent vroeg om de uiterste aandacht, en onderstreepte zijn vraag met
het tonen van eerst een klein waterpistooltje maar omdat de afstand te groot was
dreigde hij waarachtig met een heel groot exemplaar. Gelukkig heeft hij die
“wapens” niet hoeven te gebruiken. De repetitie verliep voorspoedig en wij allemaal
waren zeer onder de indruk van hetgeen wij daar reeds ondergingen. Vol overgave
zongen wij: Hilf Herr, hilf Herr en Baal, Baal en nog veel meer mooie muziek. Hier
en daar hoorde men de opmerking van : Wat is dat mooi, dat had ik niet verwacht.
Op zondagnamiddag 23 oktober was het dan zo ver.
Heel kalm en rustig stelde de dirigent de koren op zoals
hij dat wilde hebben. En toen de eerste akkoorden klonken kwam er een rust over ons heen die eenieder aanspoorde tot een uiterste inzet en aandacht. Onder de
deskundige leiding van onze dirigent, en samen met het
orkest, de solisten en de Oratoriumvereniging Heerlen
brachten wij een muziekwerk over de bühne waar velen nog heel lang veel prettige herinneringen aan zullen
hebben. Het was niet alleen de Oratoriumvereniging die
straalde, maar zeer zeker ook SI-TARD, dat daar stond
als één man. Met heel veel plezier zullen wij terugdenken aan deze uitvoering en wij zullen haar met grote letters in onze analen bijschrijven.
Wij allemaal kijken terug op een prachtige ervaring.
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Meer weten over deze
Activiteiten van 10 dec tot 8
januari? Kijk dan op :

Als je dit artikel leest dan heb je misschien al de allereerste Glossy van
de Wèntjerdruim uitgebreid bekeken met oa een mooi artikel van onze
Beschermheer Noël “De politicus en de paradijsvogel” en het Kerstverhaal van Hein Bovendeaard. Maar ook het recept van Limburgs konijn
naar Grootmoeders recept mag er zijn. Maar een bezoekje aan de
website van de Wèntjedruim is ook zeker de moeite waard. Alleen al
de foto’s van Zitterd zijn apart.

www.wentjerdruim.nl
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De koorfeestavond
Martin Dieteren

Na een aantal voorbereidende besprekingen en na het vastleggen van de nodige afspraken was het
op zaterdagavond 19 november weer “Koorfeestavond”.
Tijdens een aantal repetities vooraf hadden wij reeds aandacht besteed aan
de muziekwerken die wij tijdens de traditionele kerkdienst zouden uitvoeren.
Wij hadden deze keer gekozen voor een iets uitgebreider programma. Tijdens
de communie zouden de zangers zich naar het oksaal begeven om daar met
begeleiding van de heer Ad Gijzels aan het orgel een mooie bewerking van
Mozarts “Ave verum” te zingen en het “Magnificat” van Jan Nieland uit te voe
ren. Vooral dit laatste werk nodigt uit tot echte mannenkoorzang die prachtig
past bij de teksten. Na deze dienst werden zeer positieve geluiden gehoord,
niet alleen over de meestemmige muziek maar ook over de ingetogen en be
heerste wijze waarop de vaste gezangen uit de achtste Gregoriaanse Mis werden gezongen.
Na de kerkdienst volgde in het lokaal eerst een kopje koffie.
Vervolgens werd door de voorzitter aandacht geschonken aan
de jubilarissen van dit jaar. Bertus Hermsen, 40 jaar lid en Nico
Kooi 25 jaar lid. Helaas kon Bertus wegens droevige familieomstandigheden niet aanwezig zijn. Het bestuur zal hem tijdens
een andere gelegenheid in het zonnetje zetten. Nico Kooi kreeg
het speldje van SI-TARD dat
hoort bij een 25-jarig lidmaatschap opgespeld. Daarna ontving
hij van bestuurslid Lauw te Meij
van het KNZV-Limburg het speldje met de oorkonde die eveneens hoort
bij het 25-jarig lidmaatschap van het KNZV-Limburg. Eerst feliciteerde
het koor hem met een stemmig
stuk muziek, waarna een korte
receptie volgde. Het waren niet alleen de koorleden met hun familie die vervolgens aanschoven
bij de receptie, maar ook velen die het koor een warm hart toedragen maakten hun opwachting. Onder hen bevonden zich onder meer oud-beschermheer Jacques Tonnaer en de wethouder
van cultuur Mevr. Y Baetens. Na een korte pauze volgde daarna een chinees buffet. Dit buffet werd aan de leden aangeboden voor hun inzet in het afgelopen jaar. Het was meer dan
voortreffelijk.
Gesterkt door de goede maaltijd ontpopten vervolgens de voorzitter en de repetitor zich tot een
waar duo, dat, tot ieders verrassing, op een fantastisch leuke wijze om wist te gaan met slagwerk
en accordeon. Hun optredens leken heel relaxt en waren zeer onderhoudend voor het aanwezige publiek. Leuk dat er op een rustige manier muziek werd gemaakt die ook nog onderhoudend was. Er
werd zelfs gedanst ! Voorzitter Theo hanteerde zijn stokken vol overgave en naar mate het enthousiasme bij hem steeg, hief hij die stok steeds verder omhoog. Repetitor Paul’s vingers gleden over
de toetsenborden van zijn accordeon, maar toen er om verzoeknummers gevraagd werd moest hij
toch wel even het zweet van zijn voorhoofd vegen. Het lukte echter allemaal heel goed, en bij ons
allemaal blijft dit optreden in onze herinnering als een mooi en zeer aardig gebeuren, dat echter
zeer zeker voor herhaling vatbaar is.
Samenvattend kijken wij terug op een zeer geslaagde en goed verzorgde feestavond. Aan allen die
daaraan hun welwillende medewerking hebben verleend of zich voor het welslagen daarvan hebben
ingezet zijn wij dank verschuldigd, en wij hopen dat wij in de toekomst nog vele van deze avonden
mogen beleven.
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Commissies van het Sittards Mannenkoor "SI-TARD"
Activiteitencommissie:

Niek Leurs (vz)
VACANT 2x

(046) 458 38 13

Bibliothecaris:

Paul Thissen 1e
Alex van der Klip 2e

(046) 452 13 72

Koormeesters:

1e tenoren
2e tenoren
Baritons
Bassen

Contact leden NZ en weduwe

Vacant

Facilitaire commissie:

Hub Dumont beheerder
Ad Hensen
George Leinarts
Harry Savelkoul
Henk Vorstermans

Felicitatiedienst:

Jo Salden

Muziekcommissie:

Martin Dieteren voorzitter
Emmanuël Pleijers dirigent
Piet Besselink verslagen
Alex van der Klip
Paul Thissen bibliothecaris

Public Relations :

VZ VACANT
Piet Besselink

Redactie Klankbord:

Piet Besselink
E-mail si-tard@hetnet.nl

T (046) 474 12 16
F (0842) 24 46 39

Smokingcommissie:

Jo Aarts

(046) 451 10 14

Spaarlotto-commissie:

Jef Schleipen (vz)
Ad Hensen
Leon Tonglet

(046) 451 19 64

Sponsorcommissie:

Ari Jansberg
Noël Lebens
Nic Thissen
Leon Tonglet
Wim Zonnenberg

(046) 451 10 14

Vaandeldrager:

Leon Tonglet
Richard Kool

Leo Lodder
Jo Aarts
Jo Storken
Ruud Schokker
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(046) 451 80 77

(046) 481 03 62

Colofon Sittards Mannenkoor "SI-TARD"
Beschermheer:

Dhr Noël Lebens

Ere voorzitter:

Dhr. Jac Tonnaer

Ere bestuurslid:

Frits Hamers

Ere dirigent:

Jos Besselink
Piet Tobben

Lid van verdienste:

Frans Besselink
Frits Hamers
Tjeu Storms

Piet Besselink
Ger Heilkens

Harrie v Didden
Ari Jansberg

Bestuur SI-TARD:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Theo Hanssen
Wiel van Eeghem
Wil Goossens

Vice voorzitter

Win Zonnenberg

2e secretaris:
leden

Martin Dieteren
Niek Leurs
Paul Thissen

Dirigent:

Emmanuël Pleijers

Repetitor:

Paul Kalkhoven

Correspondentieadres:

Sittards Mannenkoor SI-TARD
p/a Halderstraat 9
6136 BH SITTARD

Bankrelatie:

Rabobank Sittard rekeningnummer 14.76.18.932 t.n.v.
Sittards Mannenkoor SI-TARD
ING gironummer van SI-TARD 1059971

Kamer van Koophandel

nummer 40187756

Contributie:

€ 120,00 per jaar ( 1 jan – 31 dec)

Repetitielokaal:

Jochem Erenshoes
Kloosterplein 3, 6131 EP Sittard

Tel. (046) 458 33 89

Repetitie-avond:

Woensdag van 20.00 – 22.15 uur

1e verdieping

Repetitieverzuim melden
bij:

Jo Aarts (1e en 2e tenoren)
Tjeu Storms (1e en 2e bassen)

Tel. (046) 451 10 14
Tel. (046) 451 45 01

(046) 458 80 41
(046) 451 81 37
(046) 451 02 11

Uitgave dec 2011 ©PB
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Tfn secretaris
(046) 451 81 37

Even voorstellen:

Harrie Vaasen

Sinds april 2011 ben ik bij SI-TARD gekomen nadat ik met Jo Salden
samen in een gelegenheidskoor van de kerk in Vrangendael had meegezongen.
De hobby overwint het van mijn handicap zodat ik toch met zeer veel moeite
’swoensdags de trappen omhoog worstel naar ons clublokaal. De meeste weten misschien al dat ik Reumatische Artritis (vooral in voeten en handen) en Fibromyalgie
(vooral in schouders en nek) heb. Zo kan ik hooguit een paar minuten met tegenzin door
de pijn staan en voor lopen meer dan 25 meter mijn rolstoel gebruik. Het koor maakt
het omgaan met mijn handicap gemakkelijk want als er ook maar een enkele hindernis
is, dan staat men al snel klaar om mij te helpen. Dit heb ik vaker anders meegemaakt
bij mijn laatste werkgever.
Als kind geboren in 1947 uit ouders die uit Venlo en Blerick kwamen en na de oorlog
naar Geleen-Lindenheuvel verhuisden door werkzaamheden in de centrale van de staatsmijn Maurits, heb ik na de vooropleiding de HTS-Elektrotechniek afgerond in 1969. Na
een jaar bij een uitgever van een elektronica maandblad te hebben gewerkt, ben ik naar
de vliegtuigenfabriek Fokker gegaan op Schiphol-Oost en in 1971 getrouwd (ja dus afgelopen zomer 40 jaar geleden) en verhuisd naar Mijdrecht momenteel samen met Vinkeveen, Wilnis en Abcoude een gemeente geworden. Hier hebben we 17 jaar gewoond
(inclusief 1 verhuizing in het dorp zelf) en de laatste 10 jaren bij Fokker voor de divisie
Ruimtevaart in diverse functies gewerkt. In het begin van die tijd ben ik ook 2 jaar werkzaam geweest (uitgezonden) vanuit Fokker bij het ruimtevaartcentrum ESA/Estec te
Noordwijk. Hoofdzakelijk heb ik mij beziggehouden met automatisering van wiskundige
simulatiecomputer, vliegtuig testcomputers, computer gestuurde machines, verzorgen
van opleidingen in nieuwe technieken en technische verkoopondersteuning. In 1988
werd ik benaderd door een bedrijf op vliegveld Beek om daar een Ruimtevaart divisie op
te zetten en verhuisden we de eerste keer naar Munstergeleen. Dit onderdeel werd later
overgenomen door Stork en werd ik de vestigingsleider van dit onderdeel in Sittard en
groeide het bedrijf naar ca. 30 personen. Vanaf 1996 ben ik gaan werken bij een bedrijf
in Utrecht in de kwaliteitszorg van de automatisering en hebben we (mijn vrouw en ik)
door heel Nederland en België gezworven; door de week woonden we in o.a Zonhoven,
Soesterberg, Noordwijkerhout, Zoetermeer enz. Vanwege dit werk zijn we in 1998 weer
verhuisd naar het Utrechtse in Amerongen. Hierbij kreeg ik het wat rustiger en begonnen de ziekteverschijnselen. Als ontspanning ben ik toen samen met Elly, mijn vrouw,
bij een hoogstaand gemengd kerkkoor gegaan die ook daarbuiten optredens verzorgde
en heb wat privé lessen genomen bij een zangpedagoge. Tevens ben ik Gregoriaans a
capella gaan zingen met 10 mannen wat een speciale ervaring is geweest.
In 2009 ben ik door mijn ziekte met werken moeten stoppen (toen nog 3 dagen per
week). Dit verliep niet zo prettig waardoor ik al vrij vlug rijdend op de snelweg bij Bunnik werd getroffen door een acuut hartinfarct. Gelukkig was Nieuwegein dichtbij en kon
direct op de OK mijn leven worden gered paar minuten later zou funest zijn geweest. Na
de verkoop van ons huis in Amerongen zijn we wederom teruggekeerd naar Munstergeleen en hadden we net het huis zover klaar dat we weer aan onze hobby’s konden gaan
denken. Andere hobby’s naast het zingen zijn stamboomonderzoek, vissen, schilderen,
pendules/klokken repareren, adviezen geven over PC’s en anderen daarbij te helpen als
er problemen zijn. Toen Jo mij vroeg voor SI-TARD hoefde ik dan ook niet lang te twijfelen en vind ik het nog steeds zeer prettig bij het koor.
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ZITTERD van Hie en Dao
PB

Eindelijk gaat het dan toch gebeuren. Sittard krijgt een grote platte zaal. Mooie kansen
voor SI-TARD om ons weer te laten horen?
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Swentiboldkoren in het Nieuws
PB

SI-TARD heeft mogen proeven aan de Elias bij de Oratoriumvereniging Heerlen, die inmiddels alweer gestart zijn met hun volgend project; de Matheus Passion van Bach. Wij
gaan ons opmaken voor een sfeervol concert op 10 maart in de Schouwburg. Zijn jullie
ook al reclame aan het maken bij vrienden, bekenden, buren en collega’s? Want we willen toch ook voor een uitverkochte zaal zingen?!
St Caecilia Sweikhuizen kijkt zeer tevreden terug op hun CD presentatie van Un Incontro Musicale waarbij ook de solisten Carla Maffioletti en Hubert Delamboye aanweizg waren.
DSM·SABIC, Het Gala-Theaterconcert in de schouwburg samen met Carel Kraayenhof en
zijn Tango-ensemble, Venlona en de Percussiegroep van de Philharmonie was super,
terwijl men ook nog eens 10 nieuwe werken op korte tijd had moeten instuderen. Verwachtingsvol kijkt men uit naar de Kerstconcerten met Wendy Kokkelkoren en Martin
Hurkens in de Hannenhof en het Parkstadtheater te Heerlen.
Steinder Mannenkoor; Het meemaken van Memorial Day te Margraten maakte diepe indruk en men is in 2012 opnieuw aanwezig. Ook de open dag te Stein staat weer op het
programma.
Brunssums Mannenkoor BMK ; Had in de BrikkeOave op 27 maart een korendag met oa
RMK1921 en een jongerenkoor .
Beeker Liedertafel; Heeft een fantastisch jaar achter de rug met als hoogtepunt de workshops met de King Singers. Bij de eindmanifestatie was ik ook erbij. Dat was genieten
van al die koren.
MIGNON Had een geweldig jubileumconcert in een volle schouwburg met oa de Philharmonie ihkv hun 85 jaar jubileum.
Het opnemen van de videoclip vanwege het winnen van TROS Kompas korencompetitie
2010 is inmiddels ook gebeurd en had men een succesvolle trip naar de Bundesgartenschau in Koblenz. Men had ook weer een eigen workshop koorscholing
icm digitale beelden en een rondgang in de wijken om leden te werven. Men kijkt uit
naar het concert wat men organiseert voor solisten van de Philharmonie uit St. Petersburg in de Hanenhof te Geleen op 10 dec as, het eigen Kersconcert, de sfeervolle Kerstfair in de Biesenhof en de Jumelageconcerten met Böblingen. Ook is men een workshop
aan het inplannen voor de ouder wordende stem.
Het lijkt erop dat het Guliks Mannenkoor beetje bij beetje weer overeind krabbelt na een
fors ledenverlies. We wensen hun veel succes en dat men snel weer mag aanschuiven bij
het Swentiboldoverleg.
Klankbord februari 1978
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SI-TAARKES
“Oet de au doos”
PB

1977—80 jaar SI-TARD
In Klankbord schreef erevoorzitter
Funs Winters nevenstaand artikel.
Sinds de jaren dertig was de Sittards huisarts Alphons Winters al
erevoorzitter van het koor.

SITAARKE uit 1979
en nog steeds actueel:

“U moet Uw partij in
het hoofd hebben,
maar niet het hoofd
in de partij!”
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Vakantieherinneringen

Martin Dieteren
Tijdens mijn vakantiereizen kan ik het toch niet nalaten om hier en daar een kerk binnen
te lopen. In Midden en Oost-Europese landen probeer ik dan meestal iets te zien of te
horen van de muziek die in die kerk wordt gezongen. Ik vind dat altijd interessant.
In het boek Oekraïne, en de Byzantijnse Ritus, dat door het Koninklijk Nederlands Zangersverbond wordt uitgegeven, zag ik een paar heel aardige voorbeelden staan van de
kerkmuziek en de ontwikkeling daarvan uit dat land. Die wil ik u niet onthouden.
Op onderstaande 4 afbeeldingen ziet u de ontwikkeling van de muzieknotatie van een
gezang uit de Paasliturgie, zoals die gezongen werden in de Oekraïense kerken .

26

Daarbij werd, zoals u kunt zien nog altijd gebruik gemaakt van het z.g. neumenschrift
(tekens). Een vorm van muziek noteren waarbij de verhogingen en verlagingen uitsluitend met tekens boven de tekst werden aangeduid. Ook de verbredingen, harder
en zachter en de verbindingen werden met tekens weergegeven. Op deze wijze werden in de vroege Middeleeuwen in de kloosters van West-Europa de gezangen ook genoteerd. De neumen dienden daarbij uitsluitend als geheugensteuntje, want de kerkelijke gezangen werden goeddeels van buiten geleerd.
Op de volgende afbeeldingen ziet u dat er een zekere ontwikkeling heeft plaats gevonden . Deze ontwikkeling heeft zich ook voltrokken in West-Europa, maar is dan wel
een paar eeuwen eerder reeds begonnen.
U ziet verder dat de muziek in de 17e
eeuw reeds genoteerd werd op een notenbalk, zoals wij die heden ten dage
kennen.
Echter de lengte van de noten wordt afgebeeld door twee tekens boven elkaar te
schrijven of door aan een noot een stok
toe te voegen, of de noot als ruit af te
beelden.

In de 18e eeuw gaat het notenbeeld al meer
lijken op wat wij kennen. U ziet op deze afbeelding het begin van de Byzantijnse versie
van het lofgezang “Te Deum laudamus” zoals wij dat in onze kerk ook nog zingen. Ik
heb daarvan ook een afbeelding gemaakt,
zoals die staat genoteerd in onze zangboe-
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vervolg vakantieherinneringen
Martin Dieteren
Heel anders is deze ontwikkeling in de Grieks-orthodoxe Kerk.
Eigenlijk is de wijze van het noteren van de muziek in deze kerken blijven steken in het vroeg
middeleeuwse neumenschrift. Een voorbeeld daarvan staat hieronder afgedrukt.
Tijdens de Liturgieviering die vaak wel 3 uren duurt, staat een klein koor dat bestaat uit circa 4,
6 of 8 mannen vooraan in de kerk nog vóór de Ikonostase. ( Over de betekenis daarvan zal ik
mogelijk op een later tijdstip terug komen). Zij staan rondom een grote draaibare achthoekige
lessenaar, waarop ieder zijn eigen muziekboek heeft geplaatst. Afwisselend met de priester, die
dan ook nog dikwijls achter de Ikonostase staat, of ook alleen zingen zij de gezangen van de Liturgie. Ook hier ziet u de verschillende tekens boven de tekst staan. Zij geven de veranderingen
van de toonhoogte, de verbredingen, de verbindingen en de dynamiek weer. Als u goed kijkt dan
ziet u links boven ieder gezang -in ons voorbeeld- een letter staan. Hoogstwaarschijnlijk duiden
deze letters de toonladder aan waarin het gezang gezongen moet worden. In de plaats van letters komen ook wel cijfers voor. Verder staat aan de rechterkant boven het betreffende stuk de
aanduiding Ώδη Α of Ώδη Γ
(vertaald in Gezang A of gezang G).
Kunt u zich voorstellen wat dit betekent voor de zangers. Zij staan tijdens de 3 uren durende dienst grotendeels achter de lessenaar en zingen hun gezangen. Af en toe echter kunnen zij
gaan zitten wanneer de priester een gebed spreekt of een handeling verricht. Dit komt in de
Grieks-orthodoxe liturgie echter veel minder voor dan in onze Liturgievieringen. Bovendien moeten zij iedere week de wisselende gezangen voor de zondag oefenen. Ik denk dan daarbij dat zij
voor een dergelijke repetitie meer tijd en inzet nodig hebben dan wij gewoon zijn wanneer wij de
Gregoriaanse gezangen gaan instuderen.

SITAARKE
Slechte muziek is wat onze
kinderen graag horen,
goede muziek is wat wij als kinderen graag hoorden.

Onze sponsorcommissie weet raad.
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SI-TAARKES
“Oet de au doos van 1962 ”
PB
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Dag van de koormuziek
2011
PB

Voor het 3e jaar, en tevens de laatste keer heeft Rayon Swentibold de
Dag van de Koormuziek georganiseerd. Samen met Marina Veldman
hebben wij, Ben Ketelslegers van MIGNON, Ger Vosters van St Caecilia
Sweikhuizen en ik namens Swentibold weer een muzikale klus geklaard. Na weken van thuisstudie, mogelijk gemaakt door een prima
oefen-CD en muziekboek konden op zaterdag 3 september de dirigenten Esther Zaad en Ron Hanssen flink aan de slag om van de meer dan
100 zangers en zangeressen mooie koren te vormen voor één dag.

De Dag van de Koormuziek trekt elk jaar toch weer
veel mensen aan die eens een dag op een andere manier willen zingen. Behalve de mannen in een
mannenkoor ook nog samen in een gemengd koor. Het blijft een inspannende ontspanning zo’n dag.
Natuurlijk kun je het niet iedereen naar de zin maken en de een vind het repertoire mooi, een ander
te lastig of te gemakkelijk. Maar door de bod genomen wordt het toch steeds goed bezocht. Tijdens
het concert hadden we ook nog mooie afwisseling met het slagwerkensemble.

Het koor FUSION gaat de Dag van de Koormuziek volgend
jaar organiseren.
Kom jij ook (weer) naar deze Dag van de Koormuziek?!
Reserveer dan alvast 18 augustus 2012. Ontmoetingskerk te Geleen.

De eigenaar van de Dag van de Koormuziek is VNK Limburg, Stichting Verenigde Korenorganisaties in
Limburg. VNK behartigt de belangen van zo’n 1100 koren in Limburg; jeugdkoren, gemengde koren,
vrouwenkoren, mannenkoren, georganiseerde en niet georganiseerde koren. Ook het Limburgs Korenfestival en de Koor CD Award komen uit de koker van de VNK.
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VNK Limburg
©PB

Over het KNZV Limburg hadden we het al in de vorige uitgave. In ons Rayon Swentibold is inmiddels
het Vocal Ensemble Slava Brunssum gestopt als koor. Het rayon bestaat nu nog uit; Brunssums
Mannenkoor, Geleens Mannenkoor MIGNON, Guliks Mannenkoor, Beeker Liedertafel, DSM.SABIC,
RMK1921 Brunssum, St Caecilia Sweikhuizen, Sittards Mannenkoor SI-TARD, Steinder Mannenkoor,
De Bronsheimers Brunssum en ORANJE Schinveld.
Terug naar KNZV Limburg, waar we 26 november jl het herfstoverleg hadden. Na de gebruikelijke
terugblik en goedkeuring van vorige verslagen konden we kennis nemen van lopende en voorgenomen acties, zoals de projecten samenwerken, vernieuwen & veranderen en koorscholing. Ook de PR
voor mannenkoren krijgt opnieuw impulsen, zowel landelijk als op provinciaal niveau. De landelijke
bibliotheek blijft een heet hangijzer. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Zelf ben ik van mening dat men te weinig aan de weg timmert met de KNZV Bieb. Maak nieuwe stukken bekend of bespreek welke stukken interessant kunnen zijn, en waarom. In onze provincie is ook een pool gevormd van dirigenten welke eventueel kunnen invallen als de eigen dirigent niet beschikbaar is. Ook
zijn er gesprekken gaande om dirigenten in opleiding de mogelijkheid te bieden om een apart certificaat te laten behalen voor mannenkoren dirigeren. Het Conservatorium zou daarbij wellicht gebruik
kunnen maken om dirigenten stage te laten lopen bij koren. In 2012 en 2013 komen er provinciale
concoursen. In de 2e helft van 2013 is dan het landelijke concours te Zwolle. Dat valt samen met
160 jaar bestaan KNZV EN 200 jaar bestaan Koninkrijk Nederland. In Limburg wordt dus druk gezocht naar een organisatie welke een concours kan/wil organiseren. Verder kwam ook weer de ledenwerving ter sprake; Wat boeit de jongere (30-40+) om in een mannenkoor te gaan zingen; Diverse slogans passeren de revue: uitlaatklep/Stress van alle dag kwijtraken/ lol van het zingen.
Na het overleg kregen we nog een presentatie van Annie Jansen, van Centrum voor koorzang. De
stichting “Centrum voor Koorzang” (CvK) wil de koorwereld een helpende hand toesteken en zo het
niveau van de koorzang op korte en lange termijn verbeteren. Daartoe worden een aantal activiteiten georganiseerd op een aantal niveaus, met verschillende doelgroepen, voor iedere leeftijd.
Buiten de KNZV voor Mannenkoren hebben we ook nog de VNK met ook een afdeling in Limburg.
VNK staat voor: Stichting Verenigde Nederlandse Korenorganisaties Limburg. Zij behartigen de belangen van zo’n 1100 koren: Vrouwenkoren, Mannenkoren, Gemengde Koren, Jongerenkoren, Kinderkoren, georganiseerde en niet georganiseerde koren. Om dit te bewerkstelligen organiseert de
VNK oa de Dag van de Koormuziek, Koor–CD Award, Limburgs Korenfestival, Kinderkorenfestival.
Muziekdoemiddag enz. Bij deze activiteiten wordt men vooral gesteund door het Huis van de Kunsten. Het Huis voor de Kunsten Limburg komt u op allerlei plekken in het Limburgse kunst- en cultuurveld tegen. Muziek, toneel, dans, beeldende kunst, audiovisuele media, literatuur, musea,
streektaal, monumenten, festivals en cultuurparticipatie- en educatie, het Huis is thuis in al deze
disciplines.
In een volgende uitgave gaan we verder in op de activiteiten van KNZV-L en VNK
NEEM JE NIKS VOOR EN DOE VAN
ALLES.

31

SI-TARD, van vreuger jaore
©PB
Een tijdje geleden kreeg ik een aantal koorboeken in handen, waaronder ook een programmaboekje 110 Jahre MGV “Harmonia 1849”uit Aken. Het boekje beschreef uitvoerig het programma op 3 en 4 oktober 1959. Gastkoren waren St David uit Simpelveld en het Sittards
Mannenkoor onder leiding van Mathieu Geelen. Onderstaand een gedeelte uit het betreffende
boekje. Te lezen is daar ook dat men ook al in 1955 in de TH had gezongen. Dat moet onder
leiding van dirigent Kicken zijn geweest.

Na de pauze werden
oa erevoorzitter
Funs Winters en
voorzitter Hein Delsing tot Ehrenmitglied van MGV
Harmonia 1849 benoemd.
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SI-TARD, van vreuger jaore
©PB
Vóór de pauze het 3-korenconcert. Na de pauze de toespraken en benoeming van de ereleden. Aansluitend “Für Jeden etwas, ein Buntes Allerlei met zang en dans.
Sittard verzorgt een groot deel van het concert olv van en ook met werken van dirigent
Mathieu Geelen.

Voorzijde
programmaboekje
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Meziek, muziek -- CANTO -- musik, musique !!
Stichting CANTO Limburg PB
In 2011 werd CANTO Limburg een stichting en gingen voor de 5e
maal van start met een projectkoor. Ditmaal met thema: CANTO in
DIAMONDS. Ons kleurig logo werd verruild voor strak zwart met
rode en witte letters. Onze sponsorfolder werd daar ook op aangepast en zo ook de sponsorpakketten. Zo gingen onze sponsorbezoekers op pad in Geleen, Beek en omstreken.
Ook werden subsidies aangevraagd bij Provincie, gemeente SittardGeleen en gemeente Beek. Helaas overal negatief. Wat een geluk
dat we nog hoofdsponsor RABO hadden en Mannenmode Lenders
uit Geleen. Ook de Mediagroep Limburg werd onze sponsor. Tussen
de voorbereidingen naar een stichting waren we ook druk doende
om het muzikale programma rond te krijgen. En natuurlijk ook de artiesten; in eerste instantie Gabriella
Massa die op dat moment nog meedeed bij X-Factor. Later kwamen daar Marco Gerits en de Big Band
Vitzkids bij. Ons huisorkest had inmiddels hun naam veranderd in Family Guys. Het inschrijven kon beginnen. Dat werden uiteindelijk 107 deelnemers, inclusief 11 leerlingen van de Philips van Horneschool
uit Weert.
Buiten het oprichten van een stichting was er ook nog de wens om met CANTO naar Praag te gaan, en
zo gebeurde het met totaal 59 deelnemers hadden we schitterende dag in Praag zo valk voor onze eerste repetities in september. Betekende dus wel dat alles gereed moest zijn vóór de eerste repetitie;
Oefenlokaal, Muziekboek klaar, oefen-cd’s klaar, repetitor/pianist ingehuurd, enz,enz.
Maar dat was niet alles want onze stichting bied ook aan jonge talenten podiumkansen en zo werd er in
augustus een tuinconcert georganiseerd bij Lilly en Piet in de tuin.
Ondanks de voorspellingen hadden we die dag schitterend weer en was de tent van zo’n 16x4 meter bijna te
klein. Gelukkig waren er ook genoeg plekjes in de tuin
vanwaar men kon luisteren en kijken.

Het was een schitterende dag en een mooi evenement. Zeker voor herhaling vatbaar.

34

Culinair
PB

Knapperige Salade van IJsbergsla
met spekjes, malse kipreepjes
en een Limburgse mosterd/noten
dressing
Dit recept werd voor u samengesteld door
‘De Auw Stoof’ Confits in Ulestraten. Laat u verleiden door ambachtelijke (h)eerlijkheid!
Recept voor circa 2 à 3 personen.
Ingrediënten: ijsbergsla > 1 rode paprika
> 300 gram reepjes kipfilet > 100 gram
malse blokjes gerookt spek > 4 verse
scharreleitjes > verse bieslook > 1 flesje
Limburgse mosterd/notendressing van
De Auw Stoof Confits
Bereiding: Kook de eieren 5 minuten en
spoel deze na met koud water > Snij de
ijsbergsla in vier stukken en verwijder de kern
> Snij de sla nu in brede ringen van
ongeveer 1 cm dikte > Was de rode paprika,
verwijder de zaadlijsten en snij de paprika in
dunne reepjes > Bak de spekjes knapperig

bruin en leg ze op een stuk keukenpapier (dit
in verband met het vet) > Braad nu de
reepjes kip snel bruin en kruid ze met zout,
peper en een beetje gembersap > Laat de
reepjes afkoelen in het braadvocht.
> Pak een mooie grote schaal of aardewerkbord >
Meng de sla met de reepjes paprika
en lange stukjes vers gesneden bieslook >
Leg dit mooi in een gelijke laag op de schaal
> Meng de kipreepjes met de uitgebakken
spekjes, en verdeel deze over de salade >
Snij de gekookte eitjes in vier gelijke stukjes
en leg deze mooi met de dooier naar boven
rond op de salade > Schud even kortstondig
de Limburgse mosterd/noten dressing van
’De Auw Stoof Confits’ > Schenk nu de
dressing over de salade en de eitjes (rondom
schenken).
Serveer de salade met verse broodjes uit de
oven met wat kruidenboter. Eventueel met
een glaasje frisse Limburgse witte wijn
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Spaar Lotto Comité
SPAREN bij SI-TARD kan nog steeds!!
Bijvoorbeeld voor een concertreis
Er zijn nog enkele nummers vrij. Info Jef Schleipen
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Meziek, muziek, music, musik, musique !!
PB

Afgelopen augustus had ik een meevaller die ik de rest van m’n leven niet meer vergeet. Op de
site van L1 zag ik een prijsvraag staan van de Theaterweek. Nou ff “Googelen”en insturen maar.
Een paar weken later wordt ik gebeld door het Vrijthoftheater in de geest van”mag ik u feliciteren? ” Ik dacht nou ff opletten want dao wilt dich eine kloote. Maar niks hoor, win ik me daar
de hoofdprijs; Een huisconcert met Wendy Kokkelkoren, Guido Dieteren en hun pianist Falco
Borsboom. Het concert was gedeeltelijk rechtstreeks te beluisteren op L1. Samen met enkele
goede vrienden hebben we niet alleen enorm genoten van de muziek, maar ook van de spontaniteit van Wendy, Guido en Falco. Wendy vroeg nog of ik iets speciaals wilde horen. Ik gaf aan
dat ik Ave Maria´s spaarde en er zo´n 850 bezit inmiddels en prompt werd onze huiskamer gevuld met geweldige klanken. Geloof het of niet maar ik had kippenvel tot in mijn dikke teen.
Onderstaand nog wat foto´s, gemaakt door zoon Hans.
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Emmanuël Pleijers

Werner ´NASH´ Zwakhalen
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