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  Repetitie woensdag 
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       150 stuks 
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       e-mail redactie 
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        (Eind) redactie 
        Piet Besselink 
 

 Lid van 
         VNK 
         KNZV 
         KNZV Limburg 
         Rayon Swentibold 

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’ 

Hallo lezer(es) van ons SI-TARD koorblad, 
 
2012 is alweer enkele maanden oud, SI-TARD is 115 jaar jong en dat wordt  
uiteraard gevierd met een mooi Lustrumconcert. Niet alleen het koor maar een 
mooi uitgebalanceerd programma zodat we zelf ook mee kunnen genieten in 
een (hopelijk) overvolle schouwburg.  Op de voorzijde alvast een foto van Carla 
Maffioletti. Uiteraard proberen we nog wat van de artiesten te schrijven in dit 
blad. En verder? 15 februari hadden we Prins Funs II op bezoek, vorig jaar juli 
ontving ik van onze secretaris informatie over het veranderen van koormeester 
naar partijcommissaris. Stom genoeg ben ik dat vergeten te plaatsen in het vori-
ge Klankbord ( zou het met leeftijd of drukte te maken hebben?)  In elk geval nu 
komt het in deze uitgave te staan. En waar houdt SI-TARD zich nog meer mee 
bezig dit jaar en eventueel volgende jaren? Wapenen we ons tegen de vergrij-
zing? Of laten we het gebeuren? 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? Waar is KNZV Limburg mee bezig?  En VNK? 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?  Tot heden is daar maar weinig animo voor!  Er is anders ruimte genoeg 
in ons koorblad.  Tijdens het schrijven van fit klankbord kwam op 10 februari het 
bericht binnen dat Hein Meens is overleden. Verderop in het blad ook aandacht 
hiervoor. Weet JIJ nog adverteerders of sponsoren voor ons koorblad?  Laat het 
weten aan de sponsorcommissie of het bestuur. . En wie schrijft er over zijn hob-
bie of verzameling in ons Klankbord? 

  
 
Veel leesplezier. Muzikale groetjes ©PietBesselink 

 
 

Van de Redactietafel 
©PietBesselink 
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Woord van de Voorzitter 
Theo Hanssen 

Gisteren is mijn kleindochter zes jaar geworden. Op school was ze in haar klas middelpunt van be-

langstelling. De zes jaar passeerde in korte tijd de revue. Gevraagd werd wanneer ze voor het 

eerst kon kruipen, zitten, lopen, fietsen enz. Zes jaar geschiedenis, maar ook zes jaar waarin ze de 

basis heeft gelegd om verder te kunnen. 

 

Ik moet hieraan denken nu ik het voorwoord schrijf voor het eerste Klankbord in ons lustrumjaar. 

Als we 115 jaar geschiedenis van ons koor de revue laten passeren komen we heel veel wetens-

waardigheden tegen. Toen ik in 2010 voorzitter werd heb ik met veel belangstelling het jubileum-

boek 100 jaar SITTARDS MANNENKOOR SI-TARD gelezen. Een boeiend boek waarin door Harry 

Strijkers op een prettig leesbare wijze teruggekeken wordt op een eeuw Mannenkoor in Sittard. 

Maar de geschiedenis kan ons ook veel leren. Zo las ik, dat ons koor  zo'n kleine 25 jaar na de op-

richting heel moeilijke tijden doormaakte. Het had niet veel gescheeld of we hadden ons jubileum 

dit jaar niet kunnen vieren. Gelukkig werd er door een aantal mensen in 1920 een doorstart ge-

maakt en het mannenkoor ging verder door het leven als zangvereniging Concordia. De vlag van 

het Sittards Mannenkoor werd later ook doorgegeven, maar de naam bleef Concordia.  Na de twee-

de wereldoorlog  ging het opnieuw niet zo goed. In 1948 werd er bv. geen enkel nieuw lid verwel-

komd. In 1953 vond de fusie plaats tussen Concordia en zangvereniging Omhoog en ontstond er 

een nieuw groot koor met als nieuwe naam de oude bekende naam "SITTARDS MANNENKOOR".  

Velen van ons hebben daarna de groei en de bloei van onze vereniging meegemaakt. SI-TARD is 

bijna een merknaam geworden, die staat voor kwaliteit en gezelligheid. 

 

Nu, in 2012, vieren we ons 23ste lustrum. We staan opnieuw voor een grote uitdaging. Tijdens de 

ledenvergaderingen van de KNZV blijkt telkens opnieuw hoe moeilijk het is om in de huidige, hecti-

sche tijd nieuwe leden aan je te binden. Er worden vele initiatieven ontwikkeld, het ene met wat 

meer succes dan het andere. Bij SI-TARD mogen we niet klagen. We hebben de afgelopen tijd heel 

wat nieuwe leden mogen verwelkomen en we zijn weer wat gegroeid. 

 

Met deze hoopvolle ontwikkeling gaan we het lustrumjaar in, waarin we ons jubileumconcert zullen 

uitvoeren in een volle schouwburg, een bezoek zullen brengen aan Rolduc, diverse concerten geven 

en ook met z'n allen op reis gaan. 115 jaar geschiedenis, maar ook 115 jaar waarin we een stevige 

basis hebben gelegd om verder te kunnen gaan.  Het wordt een mooi jaar en  een begin voor een 

nog heel lang (koor)leven. 

 

Theo Hanssen ,  voorzitter 
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SJTADSPRINS FUNS II  
PB 

Woensdag 15 februari hadden we het, inmiddels traditionele, bezoek van de Marotte en 

de Sjtadsprins Funs II. Deze 81e Prins van Sittard werd toegesproken door voorzitter Theo en uiteraard 

werden ze met zang door SI-TARD ontvangen. Funs Hermans, zoals de Prins dagelijks door het leven gaat 

is momenteel bezig met het afronden van zijn opleiding Business & Management aan de Business School 

Notenboom in Maastricht. Funs II liet in zijn toespraak ook wel doorschemeren dat we hem niet als zanger 

hoeven te verwachten bij SI-TARD, misschien dat we zijn broer nog ooit zover krijgen? Dit jaar kreeg Hub 

Dumont de Marotte onderscheiding, en dichter Jan Coenen deelde ook weer de nodige kwinkslagen in 

dichtvorm uit. En SI-TARD verrastte met enkele nummers uit Maske in Blau. Zie onderstaande foto-

impressie. 
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Geiste mit nao St Joep? 
Piet Besselink 

1926  Zef Wilms 1933 

Zo kort voor St Joep besteden we natuurlijk ook aandacht aan dit 

prachtige jaarlijks evenement in Zitterd. 

ST. JOZEFMARKT TE SITTARD Uit de geschiedenis:  

 
Den 18den April 1243 verhieven Walram, heer van Montjoie en zijn moeder Elisabeth de Bar als blijk van erkentelijk-
heid voor bewezen diensten Sittard tot stad en het kwam volgens Mr. A. Telting in de stadsrechtfamilie Aken. Deze 
beschikking hield o.m. de ondubbelzinnige erkenning in, dat Sittard de belangrijkste plaats van heel de streek, de 
marktplaats eener wijde omgeving en de zetel van handel, negotie en industrie was. Wijd en zijd waren toen de laken-
handelaars uit Sittard te goeder naam en faam bekend en Jan 111, hertog van Brabant, verleende hun in zijn gebied 
vrijdom van tol. Zijn leerlooiers, schoenmakers, klokkengieters, vleeschhouwers, bakkers, brouwers en wijnstekers ge-
noten een goede reputatie. Onze Donderdagsche markt verheugde zich voor eeuwen in 'n druk bezoek en 20 Nov. 
1545 al kreeg ze van onzen landvorst, Willem V, hertog van Gulik, een reglement, waarbij o.m. bepaald werd, dat ze 
eerst om 9 uur v.m. door het luiden van het „boterklokje gevrijd" (geopend) werd. Uit dit stuk blijkt, dat ze toen van 
groote beteekenis was' en veel volk uit wijden kring trok. Daar de verbanning der Dominicanen van den Ouden Markt 
indirect de aanleiding was tot het ontstaan der St. Jozef jaarmarkt, zoo willen we even over hen het volgende aanstip-
pen. Economisch heeft Sittard voor zijn bevestiging als centrum der streek het meest aan het werk dezer orde te dan-
ken. In de periode van 1624— 1797 hebben zij door hun hulp in de zielzorg urerf ver in den omtrek de bewoners van 
dezen kring tot hun klooster en tot onze stad getrokken, waren hun kerk en convent een religieus centrum voor stad 
en streek, veel meer nog trok hun degelijk en veelzijdig onderricht in hun vermaard Collegium Albertinum op den Ou-
den Markt, waar de jeugd van heinde en verre, van uit Brabant, van uit het land van Grave en Ravestein, van over den 
Rijn zelfs heenstroomde en daardoor aan dt stad financieel groot voordeel bracht, daar een 120 tal studenten bij de 
Sittardsche families in pension was. De Fransche revolutie kwam met haar schijnleuzen: Llberté, égalité en fraternite 
en daar de Domonicanen aan de pastoors uit de z.g. Spaansche parochies (in 1797 door de Fransehen veroverd Oos-
tenrijksch gebied) in de buurt van Sittard niet aanrieden den eed op de grondwet van het jaar 111 af te leggen, werd 
hun klooster 28 November 1797 bezet en zij zelf 29 en 30 Nov. in ballingschap gevoerd en bij Wetzlar buiten het 
Fransch gebied gezet, als vijanden der republiek. Na hun uitdrijving zetten de bekwaamste leerlingen uit de hoogste 
klassen, Goswin Arnoldts, Penris en de geniale Werner Jozef Wulf, de lessen voort in afwachting van de een of andere 
oplossing, maar het aantal leerlingen verliep en in 1800 was Sittard zijn onderwijs en daarmee een groot voordeel ln 
meer dan één opzicht kwijt. Nu, eerst recht besefte men het belang. Met den dag deed de geleden schade zich dieper 
gevoelen en het moet gezegd worden, dat de Fransche maires König en zijn opvolger Jos. Dolmans het niet aan pogin-
gen hebben laten ontbreken om de Dominicanen terug te krijgen; dat de raad eveneens niet stil zat, spreekt van zelf. 
Men zocht toen naar eenige schadeloosstelling voor de stad. In een betreffende correspondentie aan den Franschen 
Prefect te Aken schreef de maire Dolmans:   zie volgende blz. 
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Frenske  van Zitterd 1968 
 

SINT JOEP 

 

Ongemaete zeen de sjtappe, 

Van ‘t volk waat koum en gong, 

Wiej ‘t hoes mit sjteine trappe. 

In den houk gedronge sjtong. 

 

Om ‘t aeve, gong ‘t laeve, 

Door ‘t brons-gruin Zittesj landj, 

Pleeg de zon in goud te waeve, 

mèr Sint Joep, hae waefde bandj. 

 

Ome Nelis mit de fluitjes, 

Flötde wiej de nachtegaal, 

Ome jaap mit bloume-sjpuitjes, 

Sjprouk in bloume-rieke taal. 

 

De balonne gonge zonne, 

Oppe mert en oppe wal, 

Leifdes-draot woort hiej gesjponne, 

Van nog veur de zonde-val. 

 

Nao de middig woort ‘t paesje, 

Veur en trök en koum niet weg, 

Trapde zig dan in ‘t dwaesje, 

Alle aester-oauge rech. 

 

Mit solutie bleef me plekke, 

Horoscoop al in de tèsj, 

Sjtong me aan ein ies te lekke, 

Of me gouf zig zelf de flèsj. 

 

Kump den aovend bènne valle, 

Zit hae treurig, dae Sint Joep, 

In zien eige sjtil te kalle, 

Biej Giel Sjtemkes oppe sjtoep. 

 

Dan is dit jaor aafgesjloate, 

Maak hae zuchtend kanjt en keert, 

En geit door de sjtilste sjtraote, 

Pès de neugenteende mert. 

 

Tekst en Muziek :  Lei Meisen 
Plaats:  Sittard  Jaar:  2002 
 
Refrein: 

St. Joep, St. Joep, ´t maedje van St. Joep. 

ze leip dao te flaneiere, mien hart góng flot marsjeiere. 

St. Joep, St. Joep, ´t maedje van St. Joep. 

De lupkes rood, ´n hart van goud. 

Mien hertje sjloug bloeb-bloev. 

St. Joep, St. Joep, luvvudduh 

 

Dokter, dokter, ich höb pien. 

Neit in mien lónge, neit in mien derm, 

en koorts is ´t ouch neit, mien lief is neit te werm. 

Mer mien haert dat is gebraoke, 

en mien bloud begint te kaoke, 

door dat maedje van St. Joep. 

 

Kalle, drènke, waat ´n pien! 

Waat waar zie ´sjarming´, waat waar zie cool. 

Ze lachde, ze sjtraolde, ich gouf häör flot ein moel! 

Mer mien hart is doe gebraoke, 

en mien bloud begoosj te kaoke. 

Mer mien hart is doe gebraoke, 

ich zou häör nootsj mee zeen. 

 

Dokter, dokter, ich höb pien. 

Ich zit te druime, ich bèn van sjlaag, 

ich zit hiej te bale, ´n sjtök in de kraag. 

Want mien hart, dat is gebraoke, 

en mien bloud is flink aan ´t kaoke. 

Want mien hart, dat is gebraoke, 

door dat maedje van St. Joep. 

 

St. Joep, St. Joep, ´t maedje van St. Joep. 

Ze leip dao te flaneiere, mien hart góng flot marsjeiere. 

St. Joep, St. Joep, ´t maedje van St. Joep. 

Auf Wiedersehn, Auf Wiedersehn, doe maedje van St. Joep  
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Veurjaors-kónzert SI-TARD 
Piet Besselink 

Gelukkig wist dirigent Emmanuël nog tijdig Carla strikken 

voor ons concert op 10 maart. 

Want Carla is een ontzettend druk bezet artiest, met in-

middels al heel veel vlieguren over de hele wereld. 

Op 3 februari jl schreef ze in m’n Facebook dat ze in elk 

geval veel zin in ons concert heeft. Dat geloof ik graag 

want het is een mooi gewogen programma, waar niet al-

leen het publiek plezier aan heeft maar ook wij zelf. 

Wat weten we van Carla? Ze werd geboren in Brazilië,  

te Porte Allegre in 1980. Zij heeft de Italiaanse en Brazili-

aanse nationaliteit. Zij studeerde en speelt voortreffelijk 

klassiek gitaar. In 2000 ging ze studeren op het Conser-

vatorium te Maastricht (Mya Besselink) en kwam al snel 

in contact met André Rieu die haar meteen contracteerde.  

Samen met het Johann Strauss Orchestre trok ze over de 

hele wereld en maakt ook nog eens meer dan 10 CD-

DVD’s samen met Rieu.  

Sinds 2009 is Carla Maffioletti als soliste verbonden aan 

de opera in Gießen, waar zij onder andere de rol van Pa-

pagena en Koningin van de Nacht (Die Zauberflöte), 

Olympia (Hoffmanns Erzählungen) en Valencienne (Die 

lustige Witwe) vertolkt. Recent maakte ze haar debuut als 

Contessa de Boissy van de Braziliaanse componist Carlos 

Gomes.  Zie volgende bladzijde voor nog meer informatie.  
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Carla Maffioletti bij SI-TARD 
Piet Besselink 

Wat waarschijnlijk niet zoveel mensen weten is, dat Car-

la sinds 2008 ook bij het Mandoline Ensemble en Orkest 

The Strings uit Stein speelt. Zodra het maar even gaat is 

zij erbij. Nu naar ons concert van 10 maart as; 

Tijdens ons concert zingt zij eerst “Du bist die Ruh” van 

Franz Schubert, een heel langzaam lieftallig werk waar, 

volgens mij haar stem goed tot recht komt. 

Als Pamina, dochter van Astrifiammante, de Koningin 

van de Nacht vertolkt zij: “Ach, Ich Fühl's” uit de laatste 

opera van Mozart: “Die Zauberflöte” 

Uit Verdi’s Rigoletto zingt ze het zoete Caro nome. 

Sluiten wij als koor, samen met Carla, als Leonora, vóór 

de pauze af met het prachtige “La vergine degli Angeli”  

 

Na de pauze krijgen we een luchtiger programma waar 

Carla uit de komische Operette, Die Fledermaus, Adele  

“Spiel ich die Unschuld vom Lande” zingt. 

 

Uit: “Der Vetter aus Dingsda” van Eduard Kunneke ver-

tolkt Carla “Strahlender Mond”. Eerstopvoering was in 

april 1921 te Berlijn. Het was een van de beroemdste 

operettes van Kunneke, die overigens, behalve Operet-

tes ook ontzettend veel filmmuziek schreef. 

Als 24 jarige schreef Kunneke in 1909 al z’n eerste Ope-

ra: Robin’s Ende. 

Der Vetter aus Dingsda werd ook meerdere malen ver-

filmd, in 1934 voor de eerste maal en in 1970 was het 

regisseur Willy van Hemert die het verfilmde voor de 

ZDF met oa Mieke Bos(Selvera’s), Willy Millowitsch en…. 

onze eigen Johnny Kraaykamp. 

Uit “Die Csardasfürstin” van Emmerich Kálmán  zingt 

Carla met begeleiding van het salonorkest: “Heia In den 

Bergen” en vervolgens samen met koor en salonorkest  

een selectie uit Maske in Blau. De geschiedenis van deze 

Operette van Fred Raymond speelt zich af San Remo, 

Italië en Argentinië. Vlak voor de 2e Wereldoorlog. 
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 Orchester SalonRouge 
Piet Besselink 

Sinds 2008 bestaat dit 

salonorkest en wordt 

gevormd door 7 en-

thousiaste beroepsmu-

sici uit de Euregio-Maas

-Rijn. 

De bezetting van dit stijlvolle Salonorkest is: Johanna Schmidt - Viool, Natalie Becker - Fluit, Johannes 

Flamm - Klarinet, Lydia Hilgers - Piano, Marie-José Didderen - Cello, Manfred Hilgers - Contrabas en 

Steffen Thormählen - Slagwerk. Deze mensen leven absoluut voor de muziek; maakten en maken vele con-

certreizen over de wereld, TV-optredens en sleepten divers prijzen in de wacht. Johanna bv speelt ook nog in 

het Duo La Tarantelle, Dance of Joy en Jasstango. Nathalie speelt ook noh bij Trio Soli Sono en het Indigo 

Ensemble. Johannes, tevens medeoprichter van oa de Aachen Big Band en Jastival All Stars speel ook nog bij 

Dance of Joy. Lydia is de andere helft van het Duo Tarantelle en speelt ook nog in Trio Cassis. Marie-José 

studeerde aan het Conservatorium in Den Haag en is ook regelamtig te gast bij Andre Rieu en Joop van den 

Ende Theater. Daarnaast is zij ook nog bij QuadroPhenia Quartet. Manfred is een echte Jazz fanaat, speelt 

ook bij Marshall-Emms-Band  en had diverse producties met Thoots Tielemans en Reinhard Mey. 

Steffen heeft diverse prijzen op z’n naam staan, zoals de Jerry van Rooyen Award in 2008, Blue-Note Festival 

in Gent en de Euregio Jazzprijs in 2004 en ook betrokken bij Jazz Studium Maastricht. 

Als Salon Rouge heeft dit orkest een zeer uitgebreid repertoire; Salonwerken, Klassieke Walsen, virtuose Zi-

geunermuziek, Filmslagers en Swing uit de jaren ‘20 - ‘40. 

Misschien hebben ze wel hun laatste CD van mei 2011:”Tango, Foxtrott, Swing und Mehr” bij zich om te ver-

kopen. Op ons concert brengen ze een heel gevarieerd repertoire, wat toch ook 

weer goed past in het totaalconcept. (Complimenten aan Emmanuël voor deze  

volgorde en keuzes)  

 Als eerste horen we SalonRouge met Sicilienne van Gabriël Fauré. Mooie klan 

 ken van viool en piano. Vervolgens de Hongaarse dans nr 6 van Brahms. Na  

 Ćekolina van Heinrichs door het koor maken we een uitstapje naar Mozart. We  

 krijgen dan van SalonRouge een Menuet te horen. Welke weet ik niet want er  

 zijn er ontzettend veel van. Eigenlijk logisch want er werd ontzettend veel ge 

 danst in die tijd van Mozart. Het Menuet (dans) ontstond rond 1670 en beleefde  

 zijn hoogtepunt aan het hof van Lodewijk de XIV. 

 Na de pauze gaan we dan weer van start met SalonRouge met het werk: Mir Fehlt 

zum Glück nur ein Mädel wie Du. 

Daarna begeleiden ze ons met Veronika, Der Lenz ist da. Aansluiten brengen ze van 

Ulbrich: “Ja, das Küssen. De Puszta Fox is een van m’n favorieten oa door Barnabas von Geczy of Georges 

Boulanger. Ben dus benieuwd naar de uitvoering van Salon Rouge. En hoe gaat Bel ami van ons samen met 

hun klinken? De Berliner Gerhard Winkler, heeft niet alleen heel veel prachtige Schlagers op z’n naam staan 

als, Capri Fischer, Chianti Lied, O mia bella Napoli en Schutzenliesl, maar ook veel filmmuziek en werken 

voor orkest en Harmonie, oa de Starfighter-Marsch in 1961 voor de Duitse Luchtmacht. Tussen 1946 en 1960 

voltooide hij ook nog vier operettes. Salon Rouge brengt van Winkler: “Das Nachtgespenst”. Vervolgens Be-

geleiden ze Carla bij de Csardasfürstin, Maske in Blau en sluiten met ons het concert af met de Flieger 

Marsch.  
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SI-TARD, van vreuger jaore: 1962 
Piet Besselink 

50 jaar geleden, SI-TARD bestond 65 jaar en had een heel erg druk jaar voor de 

boeg als ik alle krantenknipsels zo zie. 

April ‘62 Kapel Ziekenhuis Mei ‘62 Schouwburg 
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Mei ‘62 Schouwburg 

November 1962 
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November 1962 Feestconcert 

 

Het is de toon die de muziek 
maakt. 
 
         Muziek begint met stilte  
 
               Daar zit muziek in  
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Onze beschermheer Noël Lebens 
PB 

 

Onze beschermheer Noël Lebens is een druk bezet man. Maar als 

het ook maar even kan is hij toch bij onze activiteiten aanwezig. 

Onderstaand een indruk van zijn werkzaamheden; 

 Portefeuille 

 

 Natuur en landschap 

 Monumentenzorg en archeologie 

 Kunst en cultuur 

 Bedrijfsvoering inclusief aanbestedingsbeleid 

 Vergunningen en subsidieprocessen 

 Mediabeleid 

 Provinciale gebouwen en huisvesting 

 Maastricht Culturele Hoofdstad/Cultuursprong/Maaskruisend verkeer 

Functies uit hoofde van het ambt 
 Adviseur Openbaar Lichaam Maas-Schwalm-Nette 

 Lid Stuurgroep Drielandenpark 

 Lid Comité van Toezicht Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) 

 Lid IPO-adviescommissie Landelijk Gebied 

 (adv) Lid van de Commissie Platteland in Uitvoering 

 Lid Bestuurlijk Overleg Museumkwartier Venlo 

 Lid Bestuurlijke Werkgroep Landbouw Natuur en Recreatie (LNR) 

 Lid Bestuurlijke Werkgroep Landschap 

 Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Waardevol Cultuur Landschap (WCL) 

 Lid IPO-adviescommissie Cultuur 

 Lid Raad van Advies Empower Limburg 

 Lid Algemeen Bestuur IZA Nederland 

 Voorzitter Kamer uit Gedeputeerde Staten van Limburg voor de behandeling van administratieve geschillen 

 Lid Stuurgroep Regiovisie Westelijke Mijnstreek 

Nevenfuncties 
Onbezoldigd 

 Lid commissie van aanbeveling herbouw Monument aan het Grendelplein te Valkenburg aan de Geul 

 Bestuurslid Kasteelpark Born 

 Adviseur CDA-afdeling Sittard -Geleen 

 Lid bestuur Beheersstichting Vrangendael / Buurthuis De Oase 

 Beschermheer mannenkoor SI-TARD 

 Beschermheer harmonie L'Union Born 

 Lid diverse Comités van Aanbeveling 

  
Bezoldigd 

 Lid Raad van Toezicht Partners in Welzijn (presentiegeld) 
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Meziek, muziek -- --  musik, musique !! 
PB 

Muziek verbetert de spreekvaardigheid. 
Niet alleen de muzikale vaardigheden worden door het muziekonderwijs verbeterd, maar ook het spraakvermo-
gen. Dat wordt aangetoond in een studie bij vier tot zesjarigen van de Canadese neurowetenschapper Sylvain Mo-
reno.  Canadese wetenschappers die gespecialiseerd zijn in leren, geheugen en taal bij kinderen vonden belangrijk 
bewijs dat kleuters hun verbale intelligentie kunnen verbeteren na slechts 20 dagen van klassikale instructie met 
behulp van interactieve, muziek-based cognitieve training cartoons. 
Het onderzoek - uitgevoerd aan York University door dr. Sylvain Moreno, van het Baycrest's Rotman Research In-
stitute (RRI) - is online te lezen in Psychological Science ,voorafgaand aan de gedrukte publicatie in het oktober-
nummer nummer van het tijdschrift. 

Muziekonderzoek is hot! 
Zingen en musiceren ondersteunt de ontwikkeling van vaardigheden als luisteren en lezen en stimuleert de emo-
tionele intelligentie. Wetenschapsjournalist Mark Mieras zet het meest recente onderzoek voor het Jeugdcultuur-
fonds op een rijtje; 
Wat muziek doet met kinderhersenen 
Muziekonderzoek is hot. Wetenschappers hebben stijgende belangstelling voor de invloed van muziek op de her-
senen.  Hun voorlopige conclusie: zingen en musiceren ondersteunt de ontwikkeling van sleutelvaardigheden als 
luisteren en lezen en stimuleert de emotionele intelligentie. Het Jeugdcultuurfonds  Nederland vroeg weten-
schapsjournalist Mark Mieras om het onderzoek op een rijtje te zetten. 
De stijgende wetenschappelijke belangstelling voor muziek staat haaks op de trend in het onderwijs  
waar muziek steeds meer terrein verliest. Activiteiten als zang en musiceren maakten de laatste jaren  
op veel basisscholen plaats voor cognitieve vakken als taal en rekenen, onderdelen waarop een school  
wordt afgerekend. Steeds meer muziekdocenten houden het in het onderwijs voor gezien, nu hun vak is  
gemarginaliseerd. Nieuwe leerkrachten voor het basisonderwijs hebben meestal een geringe muzikale  
scholing: muziek krijgt op de lerarenopleiding nog maar weinig aandacht.  
Amerikaanse hersenonderzoekers maken zich zorgen over deze ontwikkeling. Augustus 2010 waarschuwden ze in 
Nature Reviews dat de trend om zang en muziek op te offeren aan andere schoolvakken ‘op de  
lange termijn onze academische prestaties kan aantasten’ [1]. De voor wetenschappers ongebruikelijk  
scherpe uitspraak werd gedaan in een overzichtsartikel over de impact van muziek op de ontwikkeling van  
het auditieve hersencentra; het systeem dat kinderen in staat stelt om goed te luisteren. Vooraanstaand  
muziekonderzoekster Nina Kraus vat de huidige staat van het onderzoek zo samen: ‘Met alles dat we nu  
weten over de positieve effecten van muzikale training, ontkomen we er niet aan om alle kinderen een gelijke  
kans te geven om met muziek hun luistervaardigheid te ontwikkelen.’ De vereiste grootschalige inspanning  
om muzikale training op jonge leeftijd aan te bieden, kan alleen worden bereikt op school, meent zij. 
 

Mozart- en Schubert-effect 
Is muziek onontbeerlijk voor de ontwikkeling van kinderhersenen? Het onderzoek naar het leereffect van  
muziek heeft een woelige geschiedenis. In 1993 brachten onderzoekers van de Universiteit van Californië  
beroering met de ontdekking dat proefpersonen direct nadat ze Mozart hadden beluisterd beter scoorden  
op een IQ-test dan de controlegroep [2] die geen Mozart had beluisterd. De betekenis van het onderzoek  
werd in de populaire pers flink opgerekt. Zo ontstond de mythe dat luisteren naar Mozart de hersenen van  
kinderen stimuleert en helpt ontwikkelen. Het leidde vooral in Amerika tot een rage waarbij zelfs baby’s  
werden overspoeld met muziek van de 18e eeuwse componist, als wondermiddel voor een hoog IQ. Een  
duurzaam effect is echter nooit bewezen. Wel werd aangetoond dat kinderen enige minuten beter blijven  
presteren na Mozart, maar het effect is niet specifiek: een stuk van Schubert of een verhaal van Stephen  
King hebben hetzelfde resultaat, mits de proefpersoon het kan waarderen  

http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/journals/psychological_science


17 

 

Andere claims dat muziek intelligent maakt berustten in het verleden vaak op correlatie analyses: in een grote groep  
kinderen of volwassenen wordt een statistische relatie gevonden tussen muzikale activiteit en intelligentie. 
Mensen die concerten bezoeken en kinderen die na schooltijd muzieklessen volgen zijn succesvoller in het leven en  
hebben een hoger IQ. Dat lijkt overtuigender dan het is want er zit een addertje onder het gras. Zowel de intelligentie  
als de muzieklessen en het concertbezoek zijn namelijk gekoppeld aan sociale klasse. Er hoeft dus helemaal geen directe 
relatie te bestaan.  
De verwarring over het Mozart-effect en over correlatiestudies laat zien dat gefundeerd onderzoek nodig is om goede 
bedoelingen van harde feiten te onderscheiden. En ook dat er behoefte is om het onderliggende mechanisme te  
begrijpen: hoe werkt muziek op het brein? Recent onderzoek naar muziek is gelukkig meer down to earth.  
Minder hocus pocus. Het richt zich op functies in de hersenen die direct gestimuleerd worden door muziek.  
 
Auditieve training 
De anatomie van de hersenen toont een nauwe relatie ligt tussen muziek en taalverwerking. Het muziekcentrum en het 
gebied van Wernicke (taalverwerking) liggen gespiegeld in de hersenschors, iets boven beide oren. Ze vormen de belang-
rijkste asymmetrie van de hersenhelften die functioneel symmetrisch zijn opgebouwd. Een centraal gelegen hersencen-
trum, de thalamus, dient als verdeelpunt: muziek en de intonatie van  gesproken taal worden naar rechts en woorden 
naar links gestuurd. De hersenstam bewerkt de geluiden voor.  
Het gehele auditieve systeem ontwikkelt zich gedurende de kindertijd sterk onder invloed van training. Het moet  
stap voor stap worden opgebouwd want luisteren vergt veel meer dan je oren openzetten. Het is een actief proces  
waarbij de geluidsprikkels worden gefilterd en bewerkt om er informatie uit te halen. Om twee letters te onderscheiden 
is vaak nauwkeurige timing nodig van verschillen van soms minder dan een duizendste seconde. De hersenstam maakt 
het verschil groter om de hersenschors in staat te stellen om het onderscheid te maken. 
 
Minder gevoelig voor stoorgeluid 
In onze samenleving is de overdracht van informatie nog altijd grotendeels afhankelijk van gesproken taal, en daarmee 
van het ‘auditieve-systeem’. Het soepel decoderen van spraak is belangrijk bij alles wat leerlingen doen en leren. Klaslo-
kalen met vaak grote groepen schuifelende en kuchende kinderen en geluiden uit andere lokalen, storen het decoderen. 
In 2003 bepaalden onderzoekers in 140 klaslokalen van basisscholen in Londen het gemiddelde geluidsniveau en verge-
leken die met de prestaties van de leerlingen [5]. Ook na correctie voor sociaal-economische factoren was er een duide-
lijke relatie: hoe meer decibel, hoe minder de leerlingen opstaken. Het onderzoek bevestigt dat luisteren een kritische  
factor is bij leren en begrijpen. Muzikale training van kinderen lijkt bij te dragen aan de ontwikkeling van het auditieve 
systeem. Het onderzoek is eenduidig en vrij consistent in die conclusie. Volwassenen en kinderen met muzikale scholing  
zijn beter in staat om te luisteren dan anderen. Ze worden minder gestoord door het achtergrondgedruis.  
Onderzoekers van Northwestern University in het Amerikaanse Illinois demonstreerden dat in 2009 heel concreet door 
bij proefpersonen te meten wat de hersenstam oppikt van geluid dat geleidelijk opgaat in gedruis [6]. Voor hersenen 
zonder muzikale training ging de informatie snel kopje onder.  Hersenen mét muzikale training hadden minder last van 
het  
storende geluid. Het effect was het sterkst bij beroepsmusici maar ook mensen die alleen zo nu en dan een karaoke-bar 
bezochten, bleken een voorsprong te hebben op proefpersonen die dat niet deden. 
 
Emotionele intelligentie 
Ander onderzoek bevestigt dit beeld: wie zich muzikaal ontwikkelt traint zijn auditieve systeem om de relevante infor-
matie uit geluid te filteren en de ruis te onderdrukken. Musici zijn bijvoorbeeld veel gevoeliger voor boventonen, waarin 
de melodie, de belangrijkste inhoud van een muziekstuk, meestal zit. Maar ook in natuurlijke geluiden als baby-gehuil 
zeven de muziekaal getrainde hersenen er de meest informatierijke fragmenten uit [7]. Beroepsmusici hebben daardoor 
veel minder informatie nodig om de code te breken en de essentie van de boodschap eruit te pikken. De emotie in stem-
geluid zit vaak verborgen in fragmenten van niet meer dan 50 milliseconde. Muzikaal getrainde hersenen pikken die 
fragmenten er feilloos uit. Hoe vroeger die muzikale training van de proefpersoon in diens jeugd begon hoe beter de 
hersenstam zich op de emotie richt [8]: een belangrijke voorwaarde om de emotie van mensen soepel aan te voelen. Zo 
stimuleert muziek dus de emotionele intelligentie. Muzikale oefening draagt dus bij aan het vermogen van de hersen-
stam om de verborgen boodschap van muziek en gesproken taal te decoderen. Een sprekend voorbeeld levert een on-
derzoek waarbij westerse proefpersonen luisteren naar woorden, uit het Chinese mandarijn, met een toonhoogtever-
loop van hoog naar laag en weer omhoog. Westerse talen kennen zo’n intonatie niet. Zonder muzikale training zet zo’n 
chinees woord de hersenstam op een dwaalspoor. Met muzikale training is er geen probleem. 
 
Volgende keer meer. 
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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 

Partijcommissaris: 1e tenoren   Leo Lodder 
2e tenoren   Jo Aarts 
Baritons       Jo Storken 
Bassen         Ruud Schokker 

  

      

Contact leden NZ en weduwe Vacant   

      

Facilitaire commissie: Hub Dumont beheerder 
Ad Hensen 
George Leinarts 
Harry Savelkoul 
Henk Vorstermans 

(046) 451 80 77 

      

Felicitatiedienst: Jo Salden   

      

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

(046) 481 03 62 

Public Relations : VZ   VACANT 
Piet Besselink 

  

      

Redactie Klankbord: Piet Besselink T (046) 474 12 16 

  E-mail  si-tard@hetnet.nl 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 
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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     Piet Besselink      Harrie v Didden     

Frits Hamers          Ger Heilkens       Ari Jansberg          
 Tjeu Storms           

  

      

      
Bestuur SI-TARD:     
Voorzitter: Theo Hanssen (046) 458 80 41 
Secretaris: Wiel van Eeghem (046) 451 81 37 
Penningmeester: Wil Goossens (046) 451 02 11 

Vice voorzitter Win Zonnenberg  

2e secretaris: Martin  Dieteren   

leden Niek Leurs 
Paul  Thissen 

  

      
Dirigent: Emmanuël  Pleijers   
      
Repetitor: Paul Kalkhoven   
      
Correspondentieadres: Sittards Mannenkoor  SI-TARD 

p/a  Halderstraat 9 
6136 BH SITTARD 

Tfn secretaris 
(046) 451 81 37 

      
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 

      
Uitgave dec 2011 ©PB     
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Partijcommissaris 
Wiel van Eeghem 

Koormeesters worden partijcommissaris 
 
Tijdens de jaarvergadering  van  30 maart j.l. is gevraagd of er binnen SI-TARD 

een commissie “Lief en Leed” actief is. Ook zijn er opmerkingen gemaakt over de 

registratie van absentie en het adequaat reageren hierop. 

Al vele jaren bestaat binnen SI-TARD  een “ledencommissie”   en is er per stem 

een koormeester. De activiteit van de ledencommissie staat al geruime tijd op 

een zeer laag pitje en de taak van de koormeesters was wat vaag. Op 27 april 

hebben de koormeesters en de leden van de ledencommissie samen met de 

voorzitter en secretaris  deze situatie  besproken. 

Bij dit gesprek is een taakomschrijving voor partijcommissarissen, afkomstig uit 

het archief van Piet Besselink, als uitgangspunt genomen.  Het overleg heeft ge-

resulteerd in het besluit de ledencommissie op te heffen en vier partijcommissa-

rissen te benoemen die de taak van de koormeesters overnemen. De taak om-

schrijving voor de partijcommissarissen vindt u op de volgende bladzijde.  

De heren; 

 Leo Lodder (1e tenor),  

 Jo Aarts (2e tenor),  

 Jo Storken (bariton) en  

 Ruud Schokker (bas) zijn bereid gevonden deze taak op zich te nemen.  

 

De ledenwerving zal in de toekomst aangestuurd worden door de PR-commissie 

en het bestuur, met hulp van koorleden die daarvoor benaderd worden.  

 

 

Wiel van Eeghem 

Secretaris 
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PARTIJCOMMISSARIS 

In het bestuur is besloten dat er voor elke partij een partijcommissaris be-

noemd zal worden. 

 

Wat is een partijcommissaris? 

Voor elke partij in het koor (vier stuks) is een persoon benaderd die fun-

geert als een soort vertrouwenspersoon in zijn eigen partij. 

 

Wat is de functie van een partijcommissaris? 

Wanneer  zich een  nieuw (aspirant)lid aanmeldt in zijn partij, zal de par-

tijcommissaris  in samenwerking met de dirigent een plaats uitzoeken voor 

dit nieuwe (aspirant) lid. Verder zal hij het nieuwe lid zoveel mogelijk in-

troduceren bij de leden en er op toezien dat hij een muziek map krijgt. 

Hij zorgt ervoor dat het aspirant lid getest wordt door de dirigent. Het kan 

zijn dat het nieuwe lid bij een andere partij wordt ingedeeld. Als het aspi-

rant-lid besluit lid te worden krijgt hij een vaste plaats in zijn partij en re-

gelt de partijcommissaris in overleg met de smokingcommissaris dat het 

nieuwe lid in het bezit komt van een smoking. 

De partijcommissaris houdt in zijn partij bij of er leden zijn die (langer) 

ziek zijn. 

Om te weten of iemand ziek is neemt hij eventueel contact op met de per-

sonen die de presentie van repetities bijhouden. Hij neemt contact op met 

het betreffende lid en gaat evt. op ziekenbezoek 

In overleg met diegenen die de presentie opnemen onderneemt hij actie 

als er leden zijn die zonder opgave van reden lang (> 3 repetities) niet 

aanwezig zijn op de repetities. Indien er leden zijn die vaak zonder opgave 

van reden niet naar de repetities komen spreekt hij deze persoon hierover 

aan of geeft dit door  

aan het bestuur.  

De partijcommissaris verleent ook assistentie bij het beheer van de map-

pen bij een uitvoering. 

Partijcommissaris 
Wiel van Eeghem 
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Ontdek je stem 

PB 

Joos Truijen, voorzitter van het KNZV-Limburg, en een kleine delegatie bestaande uit o.a. Hen-

nie Ramaekers, muziekadviseur van het KNZV-Limburg, werden afgelopen 10 januari gastvrij 
ontvangen door Noël Lebens, Gedeputeerde van de Provincie Limburg die o.a. Kunst en Cultuur 

in zijn portefeuille heeft. 

Directe aanleiding was het verschijnen van het "Handboek voor de beginnende koorzangers: 

Ontdek je stem". Dit boekwerk - auteurs Nadia Loenders en Hennie Ramaekers - kwam tot 

stand dank zij de medewerking van de muziekcommissie het KNZV. 

Tijdens de presentatie maakte Joos Truijen van de gelegenheid gebruik om een lans te breken 
voor meer aandacht binnen het onderwijs voor de mannenkoorzang en onderstreepte dat het 
KNZV-Limburg zich actief zal inzetten om een belangrijk onderdeel van onze Limburgse Cultuur 

te bevorderen. 

De heer Lebens ontving tevens een brief van het Bestuur van het KNZV-Limburg waarin e.e.a. 

nader werd toegelicht. Zie volgende bladzijde. 

De overhandiging van 

het boek  “Ontdek je 
stem” aan onze be-

schermheer  
Noël Lebens. 

Op bladzijde 24 en 25  
staat  meer over de 

auteurs van dit boek-
werk geschreven. 

SITAARKE 
 

 muziek is leven  
muziek is je helemaal geven  

muziek de klanken zo luid 
muziek je geraakt er niet meer uit  

muziek geeft je het ritme om op te bewegen  
zonder muziek zou ik niet kunnen leven  

http://www.limburg.nl/Bestuur/Gedeputeerde_Staten/No%C3%ABl_Lebens_CDA
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Aan de Weledele Heer N.M.J.G. Lebens 

Gedeputeerde Provincie Limburg 

Limburglaan 10 

6229 GA Maastricht 

 

Betreft:  ontwikkelingen ten behoeve van de (mannen)koorzang 

 

 

Geachte heer Lebens, 

 

1. Het Koninklijk Nederlands ZangersVerbond Limburg (KNZV-L) wil u vandaag een  

kado aanbieden. 

Het boek: “Ontdek je stem” handboek voor beginnende (koor) zangers is recent  

van de drukpers gerold. 

U, als gedeputeerde voor o.a. Cultuur, moet volgens ons de eerste bestuurder in  

Limburg zijn die dit boek (met CD) aangeboden krijgt. 

Wij zijn verheugd dat u ons daartoe heden de gelegenheid biedt. 

 

2. Onze muziekadviseur, de heer Hennie Ramaekers heeft, mede op ons verzoek,  

het boek “Ontdek je stem” samen met mevrouw Nadia Loenders ontworpen en  

geschreven. 

Wij zijn beide makers van het boek zeer erkentelijk voor het feit dat zij hun kennis  

en ervaring hebben willen vastleggen in boekvorm. 

“Ontdek je stem” is een belangrijke bouwsteen voor iedere beginnende  

(koor)zanger. 

Wij gaan ervan uit dat alle koren in Limburg en daarbuiten intensief gebruik zullen  

gaan maken van dit boekwerk. 

 

3. Het bestuur van het KNZV-L is van mening dat de opleiding van (koor)dirigenten  

op onderdelen verbeterd moet worden. 

Dirigenten, die in Nederland het conservatorium verlaten, hebben geen specifieke  

kennis van en ervaring met de mannenkoorzang. 

In maart 2012 start het Conservatorium Maastricht, samenwerking met KNZV-L, 

een pilot-project om aankomende dirigenten ervaring te laten opdoen met meerdere mannenkoren. 

Deze nieuwe ontwikkeling zal ertoe leiden dat de dirigenten, die afstuderen, een  

extra notitie krijgen op hun getuigschrift/bul. 

 

4. Het KNZV-L vindt dat in de toekomst afgestudeerde docenten (weer) koormuziek  

moeten kunnen geven. 

Kinderen in het basisonderwijs ontvangen (nagenoeg) geen muziekonderwijs  

meer. Dit is een culturele verarming. Muziek maakt (toch) slim?! 

Het KNZV-L wil met andere organisaties (waaronder het VNK-Limburg) en met  

steun van de provincie het initiatief nemen om op dit terrein resultaten af te spreken. 

 

5. Het KNZV-L wil alle middelen gebruiken om bij Limburgse manifestaties de  

zangmuziek te promoten. 

Onze muziekadviseur legt momenteel kontakten om concrete optredens voor te  

bereiden. Zingen maakt blij! 

Het KNZV-L wil graag, binnen het beleidskader Cultuur en het Cultuurplan 2013-2016, 

alsmede het uitvoeringsprogramma Cultuur 2012, zich aktief inzetten om een belangrijk onderdeel 

van onze Limburgse Cultuur te bevorderen. 

 

 

Namens het KNZV-Limburg, 

Joos Trujen, 

Voorzitter 
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Hennie Ramaekers 
PB 

  Hennie Ramaekers, geboren te Maastricht in 1946, studeerde piano en  

  orkestdirectie aan het Maastrichts Conservatorium bij respectievelijk Jean 

 Antonietti en Martin Koekelkoren. Hij slaagde cum laude voor het Einddiploma   

 Solospel Piano en voltooide de studie orkestdirectie eveneens met het Eind-

diploma Harmonie- en Fanfaredirectie.  

Bij Yvon Ducene (kapelmeester van De Gidsen te Brussel van 1962-1985) specialiseerde hij zich in ei-

gentijdse muziek. 

Hennie Ramaekers was dirigent van diverse bekende koren en symfonische blaasorkesten, waaron-

der de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar, het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. 

Lambertus, de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor en de harmonieorkesten Ko-

ninklijke Harmonie Sainte Cécile Eysden, Harmonie St. Michaël  Thorn, Koninklijke Harmonie Orp-

heus Tilburg en Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug-Enschede. 

Met de "Mastreechter Staar" trad hij o.a. op tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix in de Nieuwe 

Kerk te Amsterdam. Met dit koor produceerde hij ruim 20 geluidsdragers, verzorgde meer dan 500 

concerten en was te gast in vele radio- en tv-programma's. 

Met diverse orkesten behaalde hij nationale kampioenschappen. Tijdens de Wereld Muziek Concoursen 

te Kerkrade in 1985, 1989, 1993 en 1997 behaalde hij telkens een eerste prijs met lof der jury in de 

concertafdeling. 

Naast het dirigentschap van verenigingen was hij als pianodocent verbonden aan het Maastrichts 

Conservatorium; later werd hij directeur van de Streekmuziekschool te Roermond. Tot december 

2005 was hij directeur van het Centrum voor Muziek & Dans "Midden-Langstraat" te Waalwijk. Van 

2000-2009 was hij hoofdvakdocent HaFaBradirectie aan het conservatorium te Enschede. Vanaf 

september 2009 is hij herintredend jurylid van de KNFM. Ook voor de VLAMO (Vlaamse Amateurmu-

ziekorganisatie) is hij jurylid.  

 

Onder zijn leiding werden concerten en opnamen gerealiseerd met o.a. het Limburgs Symphonie Or-

kest, het toenmalig Utrechts Symphonie Orkest, het Metropole Orkest, de Bochumer Symphoniker 

(D), de Koninklijke Militaire Kapel en de Johan Willem Friso Kapel.  

 

Als dirigent is Hennie Ramaekers momenteel actief in Tilburg bij het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor 

Sint Caecilia, het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en bij het Tata Steel Symphonisch Blaasorkest 

(Hoogovens) te Beverwijk. 

Samen met de Belgische zangpedagoge en koordirigente Nadia Loenders schreef hij het 

Handboek Voor Beginnende Koorzangers "ONTDEK JE STEM"met als uitgangspunt vooral een 

auditieve benadering.  

Dit Handboek is bijzonder geschikt voor belangstellenden zonder enige muzikale vooropleiding.  

Voor het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV) hield hij lezingen in het gehele land ter pro-

motie van dit Handboek omdat het gebruikt kan worden als wervingsmiddel voor nieuwe leden.  

Ontdek Je Stem is uitgegeven bij Muziekuitgeverij De Haske in Heerenveen. 

Van het KNZV ontving hij in 2001 een bijzondere oorkonde voor zijn verdiensten voor de mannenkoor-

zang in Nederland. 

Vanaf 2010 is hij muziekadviseur van het KNZV, zowel landelijk als voor de provincie Limburg. 

Van de KNFM ontving hij in 2007 een legpenning in goud voor zijn verdiensten voor de blaasmuziek in 

Nederland. 
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Nadia Loenders 
PB 

  Nadia Loenders werd geboren te Turnhout (B) op 16 juni 1967.    

Zij studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te 

Antwerpen. Daar behaalde zij diverse Eerste Prijzen en pedagogi-

sche getuigschriften, waaronder Zang (in de klas van Lucienne 

Van Deyck), Geschreven Harmonie, Muziekanalyse en Vormleer. 

Zij vervolmaakte zich aan de Musikhochschule van Düsseldorf (D.) bij Dhr. A. Klora. Daar behaalde 

zij het diploma "Die Künstlerische Abschlussprüfung im Hauptfach Gesang". Zij volgde diverse 

zangcursussen o.a. bij R. Hansmann aan het Wiener Musikseminar te Wenen en bij Ute Trekel-

Burkhardt te Berlijn. Haar licentie koordirectie behaalde zij met grote onderscheiding aan het Con-

servatorium te Maastricht bij Ludo Claesen. In 2002 behaalde zij aan het Lemmensinstituut te Leu-

ven het diploma "Meester in de muziek", optie muziekschriftuur, specialisatie koordirectie. 

Van1991 tot 1999 was zij vast verbonden als Alt-Koriste in het voormalige BRTN - Koor. Hiermede 

werden opnames gerealiseerd voor radio 1 en 3, alsook vele concerten in Vlaanderen, Nederland, 

Spanje en Frankrijk. 

Als soliste voerde zij vele oratoria uit in binnen en buitenland, waaronder het Gloria en Magnificat 

van Vivaldi, het Stabat Mater van Pergolesi, Faustszenen van Schumann, de Koraalfantasie van 

Beethoven, passies en cantates van Bach, het Requiem en missen van Schubert, Mozart, Haydn 

e.a. 

Zij zong regelmatig liedrecitals met liederen van Dvorak, Britten, Wolf, Schubert, Brahms, Mozart, 

Mendelssohn, Vic Legley en liederen van minder bekende componisten zoals Frank Van der Stuc-

ken, die door Radio 3 werden opgenomen. Zij wordt gerespecteerd voor haar interpretaties van de 

hedendaagse muziekliteratuur. Zo creëerde zij de zes accordeonliedjes van Jan Van Landeghem. 

Zij verleende haar medewerking aan radio en Tv-opnamen van het "Agnus Dei" uit "La petite Messe 

Sollenelle" van G. Rossini en "De Oorlog" van Peter Benoit met het BRTN- Filharmonisch Orkest 

o.l.v. Lucas Vis . Daarnaast trad zij op met het Filharmonisch Orkest van Vlaanderen o.l.v. G. Lle-

wellyn, l'Orchestre National de Lille (F) o.l.v. A. Rickenbacher en het Nationaal orkest van België 

o.l.v. Y.Simonov. 

Zij voerde het Stabat Mater van Dvorak uit in Neuss (D) en Grevenbroich-Elsen (D). In februari 

1999 werd zij als Alt soliste uitgenodigd voor de uitvoering van "Requiem Canticle" en de "Mass" 

van Stravinsky in het Stravinsky-festival van Luxemburg met het "Orchestre Philharmonique du 

Luxembourg" o.l.v. David Shallon. 

Zij werkte mee aan een aantal theaterproducties van het Provinciale Instituut voor Theater 

"Dommelhof", waaronder "Halloween" en "The Fire Music". Zij werkte samen met de Koninklijke 

Muziekkapel der Gidsen voor een CD opname in februari 2005 (Symphony nr. 1 - "Voices of Mind" 

van/onder leiding van Hardy Mertens) en voor twee galaconcerten rond Mozart in 2006. 

Naast haar carrière als soliste profileert zij zich de laatste jaren ook steeds meer als dirigent. Zij is 

dirigente van verschillende vocale ensembles en koren, waaronder het koor "Synoidos" te Sittard 

(NL), "Het Veldhovens Mannenkoor" (NL), "Sirena" te Eindhoven (NL) en "Fe-m@il" te Lummen. Zij 

wordt regelmatig gevraagd als stempedagoge bij verschillende koren.  
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Veel zangers hebben van de voorinschrijving gebruik gemaakt en dit handige 

boekwerkje aangeschaft.  Voor diegene welke het(nog) niet hebben aange-

schaft heb ik eea samengevat;  

        Van spreekstem naar zangstem! 

  Voor heel veel mensen is zingen een hoge drempel in het leven. ”Ik kan niet 

zingen”, is één van de uitspraken waarmee ik vaak word geconfronteerd. Moge-

lijk is mijn beroep hiervan de oorzaak. Het geeft echter ook aan dat vele men-

sen denken dat zingen alleen maar een hobby kan zijn voor iemand die geze-

gend is met een prachtige natuurlijke stem. Met behulp van dit boek wil ik je graag het tegendeel 

bewijzen. Gedurende de twintig jaren dat ik lesgeef, heb ik maar een enkeling ontmoet die werkelijk 

niet kon zingen. Deze groep kan ik op één hand tellen. De oorzaak lag niet bij de stem, maar bij het 

gehoor. Laat het eens en vooral duidelijk zijn: Iedereen kan zingen, yes! Wat een opluchting! Maar 

wat maakt nu het verschil? Eerst - en vooral - moeten we ons ervan bewust worden dat we onze 

stem op verschillende manieren kunnen gebruiken. We kunnen roepen, spreken, fluisteren, zingen, 

...  

 

Kortom, er zijn verschillende manieren om met je stem om te gaan. Spreken is niet hetzelfde als 

zingen. Vandaar dat we onze stem moeten leren gebruiken in def unctie van het zingen. Daarnaast 

is het lezen van de partituur voor velen een struikelblok. Juist voor het zingen mag dit geen obstakel 

zijn!  

De zangstem is het ultieme instrument dat op een auditieve manier kan worden geleerd. Belangrijk 

bij deze auditieve benadering zijn de intonatieoefeningen. Het is van belang dat een toekomstige 

koorzanger de grootte van de afstanden tussen twee noten leert voelen. Vandaar dat in deze metho-

de twee soorten oefeningen worden ingezet. Enerzijds oefeningen die tot doel hebben de intonatie te 

bevorderen, anderzijds oefeningen die tot doel hebben de zangstem te ontwikkelen.  

 

De volgorde van de behandelde onderwerpen is een suggestie. Voel je vrij om te zoeken naar een 

volgorde die aansluit bij je eigen voorkeur. Sommigen starten liever met meer theorie, anderen met 

meer praktijk. Wij hebben hier een keuze gemaakt, waarbij elk hoofdstuk start met een theoretisch 

aandachtspunt. 

Ik wens je alvast een boeiende ontdekkingstocht toe! 

Nadia Loenders 

Het boek bevat 12 hoofdstukken met informatie over ademhaling, klankvorming, articulatie houding, 

notenbalk, maatsoorten, tempo dynamiek en nog veel meer. Ook oefeningen. Op de CD staan oa 

ook nog stemoefeningen. Kortom een echte aanrader. 

Ontdek je stem 
PB 
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Il Volo 
PB 

Heel aangenaam verrast was ik enkele weken geleden toen ik , per ongeluk, de groep Il Volo op tv 

zag en vooral hoorde. Ik dacht; “dat bestaat niet, zo’n mennekes en dan zo’n volwassen stem-

men.”  Zouden ze staan te play-backen met stemmen van Bocelli en zo?  Maar nee hoor, toch he-

lemaal echt.  Daar wilde ik meer van weten en begon weer in m’n ‘vonkendoos’ te snuffelen; 

Piero Barone werd geboren in 1993 te Naro-Sicilië. Ignazio Boschetto geboren in Marsala Sicilië in  

1994, maar groeide op in Bologna en Gianluca Ginoble werd geboren in 1995 in Roseto degli Ab-

ruzzi. Ze kenden elkaar niet, maar deden in 2009 alle drie mee op de tweede editie van de Itali-

aanse RAI TV Music Competition Ti lascio una canzone Sanremo . Gianluca Ginoble won de wed-

strijd met het lied "Il mare calmo della sera" van Andrea Bocelli. Tijdens deze wedstrijd, werden de 

drie zangers gekozen om als een trio de Napolitaanse evergreen "O Sole Mio" uit te voeren. Na de 

wedstrijd, bleven ze samen onder de namen The Tryo, Il Trio, en tenslotte Il Volo. 

In 2010 nam het trio deel aan de opnames van de single ' We Are the World 25 voor Haïti" In fe-

bruari 2010 traden ze op met "Granada" en "Un Amore Così Grande" tijdens het 60e Sanremo Fes-

tival. 

In London in de Abbey Road Studios werd hun eerste album opgenomen dat al heel snel een Goud 

certificaat in Italie kreeg. Het album werd uitgebracht in Amerika en er werden maar liefts in 1 

week 23000 albums verkocht. Daarna volgden Top 10 noteringen in Duitsland, België, Oostenrijk 

en Nederland. In november jl brachten een Kerstalbum uit met oa een special met Pia Toscano, 

een nieuwe popster in Amerika.  Als de heren met de voetjes op de grond blijven en hun schou-

ders de weelde kunnen dragen zullen we er nog wel een en ander van horen. Op You Tube is ook 

wel aardig wat van hun te vin-

den. 

The Voice of Holland winnaar: 

 

  SITAARKE:  

  

Als je de juiste toon vindt, is 
heel het leven muziek.  
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 Culinair 
PB mit dank aan VVV-Limburg 

VVV-Zuid Limburg timmert al jaren aan de weg om het Toerisme, 

in ons Limburgs land te bevorderen. Men brengt informatie over 

de allermooiste plekjes. Vaak waan je je in het buitenland met al 

die glooiingen, hellingen, bossen en holle wegen. 

Maar ook Culinair is er aardig wat te ontdekken in Limburg. Een 

tijdje geleden bracht men een nieuwe gids van Zuid-Limburg uit. 

Maar liefst 40 blzn vol met informatie over; recepten, wijnproe-

verijen, wandelingen, rondleidingen & excursies, streekproducten 

en evenementen. Ook heel veel culinaire adressen tref je er in 

aan. Zo ook het “Pruifke Zuuver Zitterd” tijdens een historische 

wandeling maak je kennis van schitterende producten. Zie bij-

voorbeeld hiernaast over Café Schtad Zitterd en Hotel De Lim-

bourg. Onderstaand een recept uit deze aardige gids. 

Het boekje is een echte aan-

rader. Indien ze het niet 

meer hebben bij de VVV; het 

is ook te downloaden. 
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In Memoriam Hein Meens 
PB 

Tenor en dirigent Hein Meens is vrijdag 10 februari plotseling overleden. Dat be-

richten diverse websites. Meens maakte sinds de jaren tachtig carrière als ope-

ratenor in binnen- en buitenland, werd bekend als Evangelist in de Passionen 

van Bach en was de laatste tien jaar ook als dirigent actief.  

Tijdens het 80-jarig jubileum van SI-TARD in 1977 was Hein Meens de solist bij 

het jubileumconcert. Bijzonderheid was hierbij dat kort voor de uitvoering Cecile 

Schouten ziek werd. Dirigent Jos Besselink schreef haar stukken van Alt naar 

Tenor welke verdienstelijk door Hein werden vertolkt samen met SI-TARD en 

LSO. Het was voor het eerst dat de Cantate van Rinaldo in Limburg werd uitge-

voerd.  

Mya Besselink, waar Hein zangles (1971) van kreeg schreef op 10 februari: 

In Memoriam HEIN MEENS. Hij was mijn eerste solozangstudent, één brok muziek,intelligent en 

sympathiek. Hein had drie hoofdvakken: piano,solozang en schoolmuziek. Daarnaast speelde hij 

tenortuba in de fanfare van Nieuwenhagen. 

Met zijn lichte fluwelen tenorstem en zijn grote muzikaliteit werd hij al gauw een veelgevraagd so-

list op de concertpodia. Hein werd begeleider in de zangklassen van het Maastrichts Conservatori-

um en later docent Solozang. Door zijn vele succesvolle optredens was Hein voor mijn klas de bes-

te ambassadeur. De dankbaarheid was wederzijds. Hij is altijd een goede vriend gebleven ook toen 

hij vertrok naar Amsterdam. In mijn archief heb ik nog vele audio-opnames van zijn examens en 

recitals gedurende zijn studie. Ook werd hem de Prix d'Excellence toegekend voor zijn uitzonderlijk 

talent. Nu hij voor immer zal zwijgen rest mij nog, ook namens velen, te zeggen :DANK JE WEL 

HEIN VOOR ALLE MUZIEK.  

Wat kun of mag je daar nog aan toevoegen? 62 jaar jong is natuurlijk geen leeftijd, dan hoop je 

toch nog mooie dingen te mogen doen en mee te maken. Hein wilde in maart ook nog eens volop 

schitteren in de Matthäus-Passion van J.S. Bach. Nu als dirigent samen met Westerkerkkoor en Ba-

chorkest, Adrian Thompson (Evangelist), Marc Pantus (Christus), Martha Bosch (sopraan), Helena 

van Heel (alt), Peter Vos (tenor), n.t.b. Jelle Draijer (bas). Susanna Veerman (koororgel), Jos van 

der Kooy (grote orgel) en ds. F.W. Oosterwijk (predikant). Sinds oktober 2005 was Hein dirigent 

van koor en orkest van de Westerkerk. We verliezen in Hein een groot zanger en sympathieke per-

soonlijkheid. We wensen zijn familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies. 

Nieuwe adverteerder per maart 2012. Weet jij ook nog iemand? 
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Gezond en wel 
PB 

Enkele weken geleden hoorde ik op radio 5 een interessant interview 
met schrijfster Irene Lelieveld uit Maastricht. Zij is oa voedingsthera-

peute en houdt er aardige theorieën op na. Ze heeft een eigen co-
lumn op vetvrij.com maar is ook vaker op Facebook te lezen. 
Haar eerste boek “Koud? Eet je warm!” uit 2009 was al duidelijk 
maar het naast staande boek “Een gezonde eter voelt zich beter” 

heeft veel interessante artikelen, zoals; 
Overgewicht en welvaartziektes , hoe is het zo gekomen?  
Test: hoe gezond eet jij? Oorzaken van overgewicht. Help ik heb on-
dergewicht, De spijsvertering , De lever, Darmen, Probiotica, De ei-

witten, Koolhydraten, Vetten, Moeite met koolhydraten en vetten  
Vitamine, mineralen en aminozuren, Anti-oxidanten en vrije radica-
len 
Waarom biologische voeding? Vegetarisch eten, Etiketten lezen  

Poliepen, ontstekingen en diverticulose, Hart en vaatziektes  
Hoge bloeddruk, Kanker, Hypoglycemie, insulineresistantie en diabe-
tes, De schildklier, Allergieën, Reuma, Osteoporose (botontkalking)  
Migraine, Hormonen, Overgang, Verhoogde schimmel (candida)  

Maagklachten, Test: té warm té koud, Gezondheidsproblemen en de 
milt, Heb jij het ook zo warm?  Een stralende huid door voe-
ding. Sport en beweging, Overgewicht? Weet wie je bent! Algemene 
tips bij overgewicht. 

 Top 10 basis gezonde voeding, zuurbalans, Ontgiftingskuur, Passie op het aanrecht, Eten wat het land en 

het seizoen ons te bieden heeft. Voedseldagboek en Recepten. Kortom een veel omvattend boek. 

Het boek heeft ontzettende goede recensies en kost als paperback nog net geen € 20,00. 

============================================================= 

Muziek verlicht fysieke pijn 

Muziek kan pijn verlichten, als je aandachtig luistert. Hoe meer je je verliest in de muziek, des te groter 

het effect op de pijn. Dat blijkt uit onderzoek van de University of Utah. Tijdens de studie luisterden 143 

personen naar muziek terwijl zij een pijnschok in hun vingertopje kregen. Hoe aandachtiger iemand luis-

terde, des te minder was de pijn. Bij deelnemers die bang waren voor de pijn was het effect het grootst.  

 

Walnoot is gezondste noot 

Een nieuwe Amerikaanse studie stelt dat walnoten de gezondste noten zijn. Walnoten zijn zo gezond om-

dat ze gezondere en betere Anti-oxidanten bevatten dan andere noten, zo stellen de wetenschappers. Een 

handvol walnoten bevat bijna twee keer zoveel Anti-oxidanten als een vergelijkbare hoeveelheid andere 

noten. De onderzoekers stellen dat het eten van noten en in het bijzonder dus walnoten, allerlei kwalen 

tegen kan gaan, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker.  

 

Stoppen met roken maakt gelukkiger 

Mensen die succesvol stoppen met roken, voelen zich in de jaren erna beter en minder gestresst dan 

mensen die niet gestopt zijn. Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Wisconsin. Voor het onder-

zoek volgden de wetenschappers 1500 mensen uit die plaats. Volgens de onderzoekers kunnen deze re-

sultaten een extra stimulans zijn om het roken te laten. 

 

Zwarte thee goed voor de bloeddruk 

Zwarte thee verlaagt de bloeddruk. Drie kopjes per dag is al genoeg. Dat stellen onderzoekers van de 

University of Western Australia in Perth. De drie kopjes thee per dag verlagen de bloeddruk gemiddeld 

met twee tot drie punten. Dat lijkt weinig, maar volgens de onderzoekers kan zelfs een kleine verlaging 

van de bloeddruk al grote gevolgen hebben voor het hart- en de vaten.  

 

Wandelen even effectief als sportschool 

Mensen met overgewicht die door de huisarts naar de sportschool gestuurd worden, kunnen net zo goed 

gaan wandelen. Meer bewegen is belangrijk, maar hoe je dat doet maakt weinig uit. Amerikaanse onder-

zoekers ontdekten dit door andere wetenschappelijke onderzoeken te analyseren. Daaruit bleek dat een 

wandelprogramma net zo effectief als het beoefenen van actieve sport.  
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Nog enkele weken en dan is ‘t zover; Floriade 2012. Het beloofd een 

heel spektakel te worden en zeker meerdere bezoeken waard. Wellicht 

overwegen om een seizoenspas te nemen? Diverse ticketmogelijkheden 

vanaf € 25,- .  Het park is 66 hectare groot en bestaat uit 5 unieke we-

relden, van elkaar gescheiden door bosgebied. Elke wereld heeft een 

eigen decor, programma en activiteiten. Werelden waarin je de natuur 

steeds op een andere manier ziet, voelt en beleeft. 

Op Floriade 2012 beleef je elke dag een verrassend programma vol 

muziek, dans, theater en beeldende kunst. De Floriade Oogst Show is 

hét pronkstuk van de Floriade: een schouwspel van acrobatiek en we-

reldmuziek dat elke dag wordt opgevoerd door artiesten uit verre lan-

den. In de zomerweekenden geniet je tot middernacht van een specta-

culaire lichtshow, livemuziek bij de Beachclub, films in de openlucht 

cinema en optredens van grote artiesten in het Floriade Theatre. En 

natuurlijk is er een belangrijke rol weg gelegd voor de Limburgse cul-

tuur en traditie.  

Floriade 2012: Puur Genieten! Het cultuurprogramma is inmiddels ingevuld. Er is alleen nog mogelijk-

heid voor Harmonieën, Fanfares, Brassbands & Bigbands om zich in te schrijven.  

 

Vanuit de koorwereld hadden we het natuurlijk graag nog anders gezien. De KNZV-L heeft lang gepro-

beerd om diverse podia te krijgen. Helaas, overwegend alleen op zaterdag en zondag tussen 14—15.15 

uur in de Heestervallei (een open plek in het bos)  Een overzicht van  enkele weken geleden geeft tegen 

de 50 koren aan die zich presenteren op de Floriade. Bijvoorbeeld het Zittesj Revuujkoor op zondag 24 

juni. 

 

Floriade  
PB 

Innovatoren 

A73 
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SI-TARD in de Media 
PB 

Uiteraard proberen we vanuit de PR onze activiteiten zoveel mogelijk via de PERS, Lokale Omroepen, 

en noem maar verder op, onder de aandacht te brengen bij het publiek. 

Een paar weken geleden stond ons komende concert van 10 maart het in het Zondagsnieuws. Bij om-

roep START krijgt het ook aandacht in de TV-agenda en bij radioprogramma Partimento. 

Ook bij L1, postbus 31 ligt een verzoek voor aankondiging op zondag 4 mrt tussen 9—11 uur. Sinds 

begin 2011 staat het concert aangekondigd op de site van de schouwburg.  

Maar ook aandacht via het maandboekje  UIT-agenda Sittard-Geleen  http://sittard.amuseerje.nl/  

 

    En via Buurtlink,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij http://sittard-geleen.nieuws.nl/  is de informatie ook ingediend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net als bij de hard groeiende en zeer informatieve cultuuragenda: www.maastrichtnet.nl  

 

 

 En zo zijn er nog enkele sites waar we op staan.  

 Maar lastig blijft het om ruime aandacht te krijgen 

 in het weekblad de Trompetter/Maas en Mijn en  

 de Dagbladen. 

 

 Maar we blijven proberen!   

 

  Fantastisch is het in elk geval dat er  

  heel veel  kaarten door de leden zelf  
  aan de man zijn gebracht.  CHAPEAU!! 
 

Site KNZV-L 

http://sittard.amuseerje.nl/
http://sittard-geleen.nieuws.nl/
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Limburg 
©PB 

 

In de vorige uitgave van Klankbord, schreven we reeds over de VNK. De stichting Verenigde Nederlandse Ko-

renorganisaties afdeling Limburg. De VNK maakt oa gebruik van de website van het Huis van de Kunsten. En 

deze is onlangs vernieuwd. Even “GOOGELEN” naar huis van de kunsten limburg en je komt snel bij een zeer 

informatieve website terecht. Via http://www.hklimburg.nl/home.html kan natuurlijk ook. Op de site zelf heb 

je ook een mogelijkheid om je in te schrijven voor de Digitale Nieuwsbrief, waarbij je diverse keuzemogelijk-

heden hebt. Bijvoorbeeld Muziek, Dans, Beeldende Kunst, streektaal enz. 

Via de knop organisaties heb je weer een keuze uit 42 organisaties welke via Huis van de Kunsten bereikbaar 

zijn. Ik zal me (proberen te) beperken tot de VNK, afdeling Limburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurlijk zijn er bij VNK-Limburg enkele wijzigingen gekomen en 

ziet op dit moment er als nevenstaand paaltje uit:  

 

Op de betreffende site van VNK Limburg kun je meer achtergrondin-

formatie lezen van de bestuursleden. Aangezien ik pas sinds januari jl 

ben aangetreden in het bestuur heb ik nog wel ff tijd nodig om een 

goede beeldvorming van de organisatie te krijgen. 

Belangrijker zijn natuurlijk de bestuurlijke activiteiten van dit bestuur.  

VNK is oa in gesprek met de Provincie over het cultuurbeleid in onze 

Provincie. Inzet en kunde van de medewerkers van het Huis van de 

Kunsten is hier natuurlijk zeer belangrijk. In een volgende bijdrage 

zullen we zeker terugkomen hoe we willen investeren in de Limburgse 

Volkscultuur. 

Binnen de VNK-Limburg wordt tevens actie ondernomen om alle be-

trokken bonden en koepels aan tafel te krijgen om te onderzoeken en 

overleggen hoe en waarmee we kunnen samenwerken. Binnen het KNZV-L Rayon Swentibold doen we dit ook 

al een aantal jaren. Het loopt nog niet voor 100% maar we mogen ook niet klagen over die samenwerking en 

bij elkaar in de keuken kijken. Kijk je naar de aangesloten koepels bij VNK dan is dat zeer divers. Van jeugd 

tot seniorenkoor, van Gregoriaans tot Popkoor en van Shanty tot Oratorium. Daarnaast moet er ook structuur 

komen in het landelijk overleg met VNK. Telkens de vraag stellen: “Hoe kan het slimmer, goedkoper en voor-

al meer samen” (dit alles zonder direct oude schoenen weg te gooien). Heet hangijzer is natuurlijk ook de 

vergrijzing bij de koren en veelal het gebrek aan (goede) muzieklessen op basisscholen.  Wil reageren of heb 

je tips/suggesties? Laat het me weten. 

 

Wordt vervolgd. 

http://www.hklimburg.nl/home.html
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SI-TARD, van vreuger jaore: 1982 
©PB 

1982, SI-TARD bestaat 85 jaar. Baer Gijsen is 

voorzitter en Tjeu Storms neemt het secretari-

aat over van Frits Hamers. 

In dat jaar kwamen er 19 nieuwe leden bij en 4 

verlieten het koor. Verder overleden er 3 leden 

waaronder mijn vader Toon. In hetzelfde jaar 

was ook de discussie om de repetitie van de 

donderdag naar de maandag of de dinsdag te 

verschuiven. 

In 1982 begonnen ook de repetities voor het 

concert in de Rijnhal te Arnhem, mijn 1e 

“groot”concert sinds het lid worden in 1982. 

Om het grote jubileumconcert op hoog niveau 

uit te kunnen voeren worden vanaf maart 1982 

de repetities op maandag EN donderdagavond 

gehouden. Tevens komen de bassen en tenoren 

beurtelings een half uur eerder voor partijrepe-

titie en wordt ook de repetitietijd verlengd tot 

22.30 uur. 

Maar de resultaten zijn dan ook schitterend in 

mei. Hiernaast nog de concertaankondiging van  

18 mei 1982. 

 

Enkele dagen later staat het koor opnieuw in de 

schouwburg om de Reünie van de Limburgse 

Stoottroepen op te luisteren. 

Een mooi koorfeest krijgt SI-TARD dan op kas-

teel Limbricht. 

In die jaren deed SI-TARD ook nog mee aan de 

jaarlijkse stadbraderie, waar veel zangers met 

hun aanhang onder leiding van Jan Coenen veel 

werk verzetten voor het goede doel. 

Ook in 1982 deden we aan ledenwerving en 

zongen in Munstergeleen in ‘t Trefcentrum sa-

men met Fanfare Juliana. Als solist hadden we 

uiteraard Andrea Poddighe welke ook in Mun-

stergeleen woonde. Wil Ticheler, ook uit Mun-

stergeleen, praatte de zang  aan elkaar. 

De gebruikelijke 

kooravond wordt 

gehouden in het ge-

meenschapshuis de 

Baandert. Links nog 

een foto van de 

kooravond. We zijn 

dan ook al volop be-

zig voor de kerst-

concerten in de Gro-

te Kerk (met Orato-

rium en Ine Wid-

dershoven) en in 

Einighausen met 

Fanfare Concordia. 

m’n eerste kooravond bij  
SI-TARD in 1982 
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SI-TARD, van vreuger jaore: 1982 
©PB 

1982 
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Swentiboldkoren in het Nieuws 
PB 

Over enkele weken is er weer het jaarlijkse Voorjaarsoverleg van KNZV-Limburg. Een weekje eerder 

hebben we dan altijd overleg met rayon Swentibold waar we even terugkijken naar de activiteiten per 

koor in het afgelopen jaar. Maar vooral proberen vooruit te kijken en, daar waar mogelijk, van elkaar 

leren. En is het weer mogelijk om iets gezamenlijk te doen? Er liggen enkele voorstellen bij de diverse 

besturen, in de geest van workshops enzovoorts.  TIPS???  WELKOM!! 

Maar terug naar het KNZV-L overleg, waar het nieuwe boekje “Ontdek je stem” zeker ter sprake zal ko-

men. Zie elders het artikel in het Klankbord. Maar ook het landelijk concours in een aanloop naar de fina-

le te Zwolle welke samenvalt met het 200 jarig bestaan van ons Koninkrijk en de Floriade zullen aan bod 

komen. Wellicht kan de HaFa wereld ons nog slimme tips geven over het organiseren van concoursen. In 

Limburg heeft het Maasbrees Mannenkoor aangegeven de voorrondes te willen organiseren. Koorscholing 

staat ook nog steeds op de agenda, met inmiddels ook aandacht voor de ouder wordende stem. Er zijn 

ook nog een aantal acties m.b.t. een aantal lopende projecten. Overleg met dirigenten is en blijft lastig 

te organiseren.  Natuurlijk zijn er ook acties vanuit het KNZV-L bestuur om met die koren te praten wel-

ke (bijna) nooit op het overleg aanwezig zijn. 

Maar ook wordt er gesproken over (on)mogelijkheden van repeteren op andere manieren. Met al die di-

gitale mogelijkheden van vandaag de dag moet er toch wel een en ander mogelijk zijn. Het kan tevens 

een brug naar de jongeren zijn die ons, senioren, daarbij kunnen/willen helpen. Natuurlijk niet over een 

nacht ijs gaan maar, ook hier, de samenwerking zoeken. En ons goed laten adviseren wat een goede 

keus is. Dan moet je natuurlijk ook eerst weten wat je wil. 
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Zit jij ook al op Facebook?  SI-TARD uiteraard ook als groep. Weliswaar 

nog maar enkele leden, maar daar kun JIJ wel verandering in aanbrengen!  Er 

staan Flyers, foto’s enz op. Ook de Koorfoto’s welke ik tot nu toe heb kunnen 

vinden staan erop. 

Bijvoorbeeld die van 1982. Jubileumconcert sa-

men met de Phil. 

 

Maar ook foto’s van onze schitterende Concert-

cruise en de reis naar Boedapest. 
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Spaar Lotto Comité 
 

SPAREN bij SI-TARD kan nog steeds!!  

Bijvoorbeeld voor een concertreis. .  Info Jef Schleipen 

Meziek, muziek -- --  musik, musique !! 
PB 

Gezien in de Klassiekshop.nl  Choral Classics from Cambridge 

 

Maar liefst 5 CD’s met meer dan 700 jaar muziekhistorie in de 

prachtige serie 'Choral Classics'. Van Josquin en Ockeghem via 

Bach en Mozart tot Britten en Rutter. Op dit album staan koorwer-

ken, uitgevoerd door de 3 grote koren uit Cambridge. € 17,99  

 

Maar ook gezien bij Classic FM: Clas-

sical Hits Of The Cinema 

5 CD’s met originele soundstracks 

van Films.  € 19,99 

 

Bv Schindlers List’, Star Wars, Swan 

Lake, Lord of the Rings. 

 

    Teveel om op te noemen! 

En hoe stond het in 2011 met de Klassieke top 100 aller tijden? In de eerste kolom de plek van 2011 

en de 2e kolom de klassering in 2010. Meer weten? Kijk dan op hun website. Eventueel kan ik de lijst 

via mail naar je toesturen. 



41 

 



42 

 

Meziek, muziek, musik, musique !! 
PB 

Op zoek naar de tekst van een Limburgs liedje? Of heb jij de tekst van een liedje waar men nog naar 

het zoeken is? Dan moet je beslist eens op de site van www.limburgzingt.com kijken. Maar ook ge-

dichten staan er op.  

 

 

En wat dacht je van de top10 van Limburgse uit-

vaartmuziek? 

 Absoluut een bezoekje waard aan deze website. 

 

 

 

 

 

 

Of ben je meer op zoek naar Limburgse Boeken? Kijk dan eens op de website van LiLiLi. 

Aardig get Limburgse Beuk. Bijvoorbeeld: Ha! Tsjieng! Boem! Van Paul Weelen  € 34,90 

Nog nooit eerder verscheen er een boek waarin de geschiedenis, de verhalen, de anekdotes, de lied-

jesteksten en vele foto’s, programmaboekjes en posters van de vele honderden Limburgse revues, 

operettes en musicals werden verzameld. In deel 43 van de Limburgse Literaire Lies is daar een eerste 

poging toe gewaagd. De eerste reacties op het vele werk van eindredacteur Paul Weelen en vormgever 

Luiz Oliveira zijn heel positief. Tijdens de 7e LiLiLi-daag in Sittard was het thema van de dag precies 

wat in Ha! Tsjieng! Boem! beschreven staat en er was grote belangstelling. Bij het boek, dat ruim 200 

pagina’s telt is ook een CD gemaakt, met daarop de grootste hits en de mooiste liedjes uit deze rijke 

muzikale historie. Van Truus Willems uit Maastricht tot Jack Vinders uit Kerkrade, van Anja Bovende-

aard uit Sittard tot Wiel Vestjens uit Venlo, van het operettekoor uit Weert tot het Roermonds Man-

nenkoor e.v.a.   Meer weten? Kijk op www.ticshop.nl  

Sluiten we af met wat aandacht voor Os Moddersproak, 

Mooi initiatief. Dit jaar is er een groot festival, nl op 29 

sept in Vijlen 20.00 uur. Drie landen, één volkstaal. En die 

lééft. Overtuig uzelf daarvan bij dit festival, waar trouba-

dours, bands, dichters, buutereedners, koren en toneel-

spelers van drie kanten van de grens elkaar ontmoeten. 

Een avondvullend programma tjokvol afwisseling En alles 

op plat. Stichting Os Moddersproak steunt en promoot de 

euregionale volkstaal. Zij is een initiatief van de jonge 

taalkundige Drs. Jean Frins M.A. (Schaesberg 1982). 
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Emmanuël Pleijers 

 
 

 SI-TARD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziek heeft invloed op het onbewuste 

 Heb je weleens originele Afrikaanse stam men gezien die in een ‘trance’ raken door  

 urenlang op een trommel te slaan? Muziek heeft invloed op het onbewuste. Er bestaat  

 daarom ook echte muziektherapie. Het is bijvoorbeeld bekend dat koeien meer melk 

 geven als ze naar Mozart luisteren. Muziek kan angstgevoelens doen verminderen en stress 

wegnemen. 

 

 

Pijnklinieken in Oostenrijk maken reeds lang gebruik van mu-

ziektherapie. Collega Prof.Dr.G. Bernatzky, bioloog - psycho-

loog, verbonden aan de Universiteit van Salzburg 

(Oostenrijk) heeft samen met een groep gerenommeerde 

musici en psychologen speciaal voor pijnpatiënten gecompo-

neerde muziek ontwikkeld. Hierbij gebruikte men zeker geen 

elektronische muziek maar enkel natuurinstrumenten die een 

hoge vorm van relaxatie bieden. Hij heeft kunnen bewijzen 

dat deze muziek aangevuld met relaxatieoefeningen een dui-

delijke meerwaarde betekent en noemt het zeer treffend 

'muzicament'.  

Als medewerker aan het pijncentrum van Salzburg heeft hij 

dit experiment vrij wetenschappelijk benaderd .Volgens Dr. 

Bernatzky heeft muziek een stemmingsveranderende werking bij mensen, niet enkel psy-

chisch maar ook lichamelijk zijn er verscheidene veranderingen vastgesteld.  


