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  Beschermheer 
       Dhr Noël Lebens 
 

   Erevoorzitter 
       Dhr Jacques Tonnaer 

 

  Repetitie woensdag 
       20.00 – 22.15 uur 
 

  Jochem Erenshoes 
       Kloosterplein 3 
       6131 EP SITTARD 
 

  Tfn repetitielokaal 
       (046)  458 33 89 
 

   correspondentieadres: 
       Daalstraat 13 
       6165 TH GELEEN 
 

   Oplage KLANKBORD 
       150 stuks 
 

  Redactie: 
       e-mail redactie 
       si-tard@hetnet.nl 
        (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 klankbord, 
 
U kijkt of leest in de jongste uitgave van ons Klankbord, boordevol met allerhande 
informatie. Aangezien er weinig animo is om artikelen aan te leveren door de koor-
leden introduceer ik  maar weer enkele nieuwe items in het Klankbord. Vanaf nu 
worden onderstaande artikelen opgenomen: 
 “Mien awd Zitterd” - “Limburg zingt” -  “De Vonkendoos” en “Gezónjtheit” 
 
En  uiteraard ook over ons SI-TARD. Waar houden we ons dit jaar en  volgende ja-
ren mee bezig?  De Koorkalender van SI-TARD en Swentibold zijn ook weer aange-
past.   
En wat gebeurt er bij onze collega-koren in het Rayon Swentibold? En daarbuiten? 
Waar is KNZV Limburg mee bezig?  En VNK?  Verder in deze uitgave ook weer infor-
matie over culinaire  zaken en “Oet de au doos “. 
 En niet te vergeten, de activiteiten van onze dames gaan we op de voet volgen. 
Uiteraard staan we ook open voor reacties van de partners, of liever nog artikelen. 
 
En we schrijven het nog maar eens: Reacties, Tips en Artikelen blijven van harte 
welkom. En wie doet er dit jaar mee aan de 20e editie van de Dag van de Koormu-
ziek? 
 
 
Veel leesplezier. Muzikale groetjes ©PietBesselink 

 
 

Van de Redactietafel 
©PietBesselink 

 

mailto:si-tard@hetnet.nl
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Woord van de Voorzitter 
Theo Hanssen 

De lente wil maar niet echt op gang komen. Vandaag is het weer zo'n  typische 

Hollandse lentedag, waarop het op het ene moment regent en even later de zon 
te voorschijn komt waardoor je weer hoop krijgt op een mooie zomer. 's Morgens 

vroeg doen de vogels in mijn tuin hun uiterste best om elkaar te overtroeven in 
een prachtig lenteconcert. Is het u nooit opgevallen dat zo'n concert in de herfst 

niet meer te horen is? Dat komt omdat de mannetjes hun territorium niet meer 
hoeven af te bakenen om zo de vrouwtjes voor zichzelf te houden.  Hoewel de 

thermometer anders doet vermoeden, is de zon inmiddels al krachtig genoeg om, 
als ze schijnt,  ons al aangenaam te verwarmen. 

Elk jaar houden we, om ons als koor naar buiten te presenteren, weer ons traditi-
onele lenteconcert. Ik ga niet zover om een parallel te trekken met de vogels in 

mijn tuin, maar het is toch fijn om te constateren dat we ook dit jaar weer ons 
publiek (waaronder onze dames) hebben kunnen trakteren om een heel mooi 

concert. Het is onze dirigent gelukt om enkele nieuwe werken aan ons traditionele 
repertoire toe te voegen en het was best spannend om deze werken voor het 

eerst uit te voeren.   Hoewel niet elk nieuw werk perfect werd uitgevoerd, was het 

resultaat als geheel goed, gezien en gehoord de reacties van het publiek. Het 
concert werd fraai ingekleurd door Vocal Group Odeon uit Maastricht. Met een 

knipoog naar de popmuziek brachten ze a capella bekende nummers ten gehore. 
Ons koor heeft in ieder geval op 20 april een duidelijk startsein voor de lente ge-

geven. 
Tijdens de liturgische viering op Koningsdag (of was het toch nog Koninginnedag) 

in de Petruskerk hebben we het enige echte koningslied gezongen, Domine Sal-
vam Fac Regina Nostram,  een lied dat geschreven is ter gelegenheid van de in-

huldiging van koningin Wilhelmina. We moesten alleen de tekst wat aanpassen, 
want een koning is immers geen koningin. Het leverde in ieder geval niet zoveel 

discussie op als het nieuwe koningslied. 
De lente gaat toch echt wel komen en de vogels blijven voorlopig heus nog wel 

zingen. Wij doen dat ook en gaan ons nu voorbereiden op het grote Concert voor 
de Vrede op 31 oktober 2014, dat we samen met de Oratorium Vereniging Sittard 

organiseren. 31 oktober 2014 lijkt nog ver weg, maar dat is het niet. Het ten ge-

hore brengen van het Requiem van Luigi Cherubini is een uitdaging en we zullen 
daar veel voor moeten repeteren. Verder zullen we in 2014 ook ons normale con-

certprogramma uitvoeren. Er is dus genoeg werk aan de winkel. Ik kom in een 
later stadium nog wel uitgebreid op het Concert voor de Vrede terug. 

Op 23 juni, de zondag na de midzomerwende, concerteren we in het kader van 
het festival  van de Geheime Tuinen in de tuin van de Ursulinen. De lente is dan 

voorbij en de zomer is dan begonnen. De vogels zingen al niet meer zo luid, maar 
wij zullen dan ongetwijfeld weer een prachtig concert ten gehore brengen. Zingen 

is toch echt iets voor mannen!  En ja, voor vrouwen natuurlijk ook. 
Ik wens iedereen, onze zangers, hun partners, onze dirigent en repetitor en niet 

te vergeten onze sponsoren en vrienden van SI-TARD,  een fijne zomervakantie 
met veel zang en muziek. 
 

Theo Hanssen, voorzitter 
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2013 

Datum Tijd Activiteit 

Zo 23 juni 14.00 CONCERT Festival Geheime Tuinen Sittard  Tuin Ursulinen  

   

Zo 30 juni  Fiets/wandeltocht 

   

Wo 3 juli 20.00 Laatste repetitie vóór Koorvakantie 

  Schoolvakantie 29 juni t/m 18 augustus 2013 

Za 17 aug Hdag VNK-L project Dag van de Koormuziek 20e editie  Ontmoetingskerk Geleen  

Wo 21 aug 20.00 Eerste repetitie na de Koorvakantie 

Zo 25  aug  St Rosaprocessie 

   

Za 7 sept  Marathonrepetitie 

Za 21 sept 19.00 CONCEPT  Nach van ‘t Limburgse Leed  Diverse plaatsen in Sittard 

Za 28 sept  CONCEPT  Optreden in de stad 

Zo 29 sept  Middagpresentatie Schouwburg Open dag 

   

Woe 9 okt  CONCEPT SING-IN SI-TARD 

   

Zo 10 nov 15.00 Concert Zonnebloem 

Za 23 nov  H. Mis en aansluiten St Caeciliaviering  SI-TARD 

   

Woe 11 dec 18.00 (Kerst)concert in Hoogstaete Sittard  

Zo 15  dec 17.00 Kerstconcert SI-TARD St Michielskerk  eventueel 22 dec 

   

Wo 25 dec 09.30 H. Mis in St Michielskerk 

  2014 

Wo 1 jan  Geen repetitie Nieuwjaarsdag 

Wo 8 jan 20.00  ½ repetitie en aansluitend Nieuwjaarsreceptie 

   

Voorjaar  Opname CD Ontmoetingskerk Geleen  tbv CD Award 

Wo 26 feb 20.00 ½ repetitie  en bezoek Sjtadsprins en Marotte  (2 maart Vastelaovend) 

   

Za 29 mrt  CONCEPT Ondersteuning Kennedymars 

  Schoolvakantie 12 juli t/m  24 augustus 2014 

Zo 31 aug    St Rosaprocessie 

   

Do 30 okt  Generale repetitie 

Vrij 31 okt   “Concert voor de Vrede” i.s.m. met Oratoriumvereniging Sittard OVS 

   

Zo 14  17.00 CONCEPT Kerstconcert SI-TARD St Michielskerk 

Do 25 dec 09.30 CONCEPT H. Mis in St Michielskerk 

Koorkalender SI-TARD  
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 Culinair - Cultuur  
PB  

Op zondagmiddag 23 juni zal het Kumulus kamerkoor 

‘Femmes Vocales’ o.l.v. Cécile Schouten een concert 

verzorgen in de sfeervolle Lutherse kerk, Hondstraat 

14 in Maastricht.  Aanvang 15.00 uur vrije gave 

 

Dit jaar zal het zomerconcert van Femmes Vocales 

geheel bestaan uit a cappella werken van een aantal 

Franse componisten. Het concert zal starten met de 

Messe à trois voix (1920) van André Caplet. Vervol-

gens wordt de sfeer wat lichter met Petites Voix 

(1936) van Francis Poulenc, Madrigal aux Muses 

(1923) van Albert Roussel. Het concert wordt afge-

sloten met 3 delen uit de Fables de la Fontaine 

(1962) van Marie-Madeleine Duruflé-Chevalier, ech-

genote van de bekende componist en organist Mauri-

ce Duruflé.   

__________________________________________ 

Tussen 28 juni en 2 september 2013 is er elke zon-

dag live muziek op het terras van Plaza Hommelhei-

de. Tussen 15.00 uur en 19.00 uur zijn er verschil-

lende live artiesten die zorgen voor een gezellige 

sfeer op het mooie terras. Meer info is te vinden op 

www.landgoed-hommelheide.nl.   

Landgoed Hommelheide is een prachtig recreatiepark 

gelegen in het smalste gedeelte van het Bourgondi-

sche Limburg in de gemeente Echt-Susteren, gren-

zend aan zowel Duitsland als België. In de groene 

omgeving kunt u genieten van een heerlijke relaxte 

vakantiesfeer. Deze centrale plaats biedt talloze mo-

gelijkheden voor uitstapjes. 

Landgoed Hommelheide   Hommelweg 2, Susteren 

_________________________________________ 

ORLANDO Festival Kerkrade  9/8—18/8 

Het Orlando Festival is het oudste kamermuziekfesti-

val in Nederland! Door de speciale formule van het 

Festival, het hoge niveau van de internationale en-

sembles en musici, door de prachtige Festival-locatie 

en verrassende programmering blijft het Orlando 

Festival uniek en aantrekkelijk voor velen.  

Rolduc en omgeving. 

VALKENBURG 4 juli 

Zomercarnaval is een van de gezelligste en 

kleurrijkste multiculturele evenementen in Zuid 

Limburg. Vanaf 20.00 uur trekt er een bonte 

stoet met meerdere samba- en steelbands aan-

gevuld met danseressen, zanggroepen, vuur-

spuwers en Capoeira acts in parade door de 

straten naar vijf showlocaties op pleinen in het 

centrum van Valkenburg. Met:  

SambAllegro 

Braziliaanse percussie groep uit Houthem-

St.Gerlach,  

 

Segura 

Segura bestaat sinds 1997 en is ontstaan uit de 

Maastrichtse carnavalstraditie.  

Animoso 

De start van Animoso is het best te omschrijven 

als een uit de hand gelopen hobby.  

Capoeira 

Capoeira is een combinatie van gevecht, acro-

batiek, spel, dans en muziek met een Afro Bra-

ziliaanse geschiedenis.  

 

Dans- en showgroep Flash 

Dans- en showgroep Flash is al vele jaren een 

begrip in Valkenburg en omsteken.  

Ziesjoem 

Goede wijn behoefd geen krans.  

Caribbean markt 

Vanaf 14.00 uur is er op het Theodoor Dorren-

plein en de Pelerinstraat een spetterende Carib-

bean markt. Ruim 40 marktkramen met een 

grote variëteit van kleding, diverse zomerarti-

kelen, Caribbean gadgets, etc. Check it out! 

 

Locaties: 

Grendelplein. 

Hoek Munt-Berkel en Grotestraat. 

Berkelpoort. 

Museum Land van Valkenburg. 

Theodoor Dorrenplein.  



voorgerecht • vis • hollands 

ingrediënten 
• 	3 eetlepels koksroom 

€ 	

1 eetlepel witte w...ijn 

• 3 eetlepels bouillon 

• 14 asperges, beetgaar gekookt 

• 200 g verse zalm r  in dunne plakjes 

• 1h bosje bieslook, fijngesneden 

bereiden 
Kook voor de saus de room, wijn en bouillon in een pannetje 

tot de helft in. Snijd 2 asperges in kleine stukken en voeg ze 

bij de ingekookte saus. Maak de saus met de staafmixer fijn 

en breng op smaak met zout. 

Verdeel de asperges over vier borden. Leg de plakken zalm 

over de onderste helft van de asperges. Zet dit even onder 

de grill r  zodat de zalm warm 'A'ordt1  maar van binnen rosé 

blijft. Schep er 'A'at saus naast en garneer met bieslook. 
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Culinair 
PB  

De asperge wordt vaak toegedicht aan Limburg, maar duik je de geschiede-

nis in dan kom je de asperges al tegen in 2750 V Christus!! 

En wel in Sakkara in Egypte. Ook de Romeinen wisten de smaak van de  

asperges, al zo’n 200 V Chr. te waarderen. 

Na de val van het Romeinse rijk raakte de groente in de vergetelheid. Vanaf de 15e eeuw kwam de teelt 

weer terug in Europa. In Nederland werd op grotere schaal de asperges geteeld. Het oudst bekende gebied 

is rondom Bergen op Zoom, maar sinds de 1e Wereldoorlog is dat Noord-Limburg. De aspergeplant is sei-

zoensgebonden en heeft in ons land de traditie van steken van de 2e donderdag in april tot en met St Jan 

op 24 juni. 

Traditioneel worden aan de asperge geneeskrachtige werking toegekend als medicijn tegen bijenste-

ken, hartproblemen, duizeligheid en tandpijn. Ook werd het toegepast als urineafdrijvend middel of laxeer-

middel, en het is nu bekend dat het in asperges voorkomende aminozuur asparagine inderdaad 

de nierfunctie stimuleert. Tegenwoordig worden asperges vaak gewaardeerd door patiënten met een zout-

arm dieet, daar de asperge zonder verdere toevoegingen een duidelijke eigen smaak heeft.  

 

Mijn persoonlijke voorkeur? Puur natuur, zalmpje of wat gekookte eieren met ham erbij en smullen maar. 

En niet te vergeten een lekker wijntje en dat hoeft niet perse een Elzasser of Pinot Gris te zijn. 

Een  heerlijke Chardonnay/Colombard doet het ook heel goed erbij. Tegenwoordig zie je ook wel vaker een 

Rosé erbij. 

 

 4 personen 

Asperges bewaren 

  

Let er bij het kopen op dat de asperges 

niet zijn uitgedroogd. Reken per per-

soon op ongeveer 500 g asperges voor 

een volledige maaltijd. Bewaar asperges 

zo kort mogelijk, maximaal 1-2 dagen, 

op een koele, donkere plaats, gewikkeld 

in een vochtige doek. 

 

Groene asperges 

  

Groene asperges zijn bijna het hele jaar 

door verkrijgbaar. Deze asperges hoe-

ven meestal niet te worden geschild. 

Snijd een stukje van de onderkant en 

kook ze ca. 5 minuten. Laat ze uitlek-

ken en snijd ze desgewenst in stukjes. 



     

ik 	  
KENNEUT-MARS 411' 

  

     

 

BEHA1111 
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SI-TARD en de Kennedymars 
Jan de Vries 

Naar aanleiding van mijn oproep om mee te denken over hoe we 

wat meer publiciteit voor ons koor kunnen genereren rondom de 

Kennedymars zijn er al heel wat suggesties binnengekomen. 

Hieronder staan ze vermeld. Komen jullie op nog meer ideeën, 

stuur ze me toe.     Samen sterk!   Vast bedankt! 

Suggesties voor meer aandacht voor ons koor rondom de 

jaarlijkse Kennedymars: 
 

Mijn idee is om bij de plaatsen waar we het verkeer regelen bordjes neer te zetten met de tekst, 

deze verkeersregelaars zijn van het Sittards Mannenkoor  SI-TARD. 

 

Voor meer bekendheid en om meer potentiële leden te krijgen dacht ik aan het volgende: 

Ik zie voor me een poster met een uitsnede van een mannengezicht, 

ter hoogte van de neus en zijn strikje in zijn hemd met de tekst:  Mogen wij u strikken? 

 

Dan de vraag of je vrijwilliger wil worden van en voor de Kennedymars, en dan een inloopavond orga-

niseren zodat "nieuwe leden" met een omweg toch in contact kunnen komen met het Mannenkoor. 

Naar mijn idee verlaag je op deze manier de drempel, en je hebt hopelijk een buffer aan vrijwilligers. 
 

Een goed idee om het mannenkoor in de rol van verkeersregelaar te promoten! 

Hoe maak jij je duidelijker kenbaar in het jasje van de verkeersregelaar? 

Hier zullen wel geen reclamestickers opgeplakt mogen worden. Dan denk ik meer aan een hoed, petje, 

muts en/of sjaal. Ook de mouwen kunnen voorzien worden van SMK tekens, dus mouwbanden of mouwstic-

kers? De handen moeten vrij blijven om het verkeer te regelen. Dan evt nog reclameborden bij de over-

steekplaatsen? 

 

De eerste vragen die bij mij opkomen zijn: Wat wordt het doel? 

Willen we nieuwe leden werven voor het zangkoor; 

Willen we meer sympathie of sponsors voor het zangkoor; 

Willen we onze verkeersregelaars vaker inzetten; 

Tijd om gesprekken te voeren met of foldertjes uit te delen aan hebben de verkeersregelaars niet. 

Zijn er mogelijkheden om een bord of een spandoek o.i.d. langs de route te plaatsen. 

Ook kunnen wij vragen aan de organisatie van het evenement om samen met hun reclame-uitingen onze 

naam/boodschap te laten noemen/vermelden. 

 

Een kleine bijdrage mijnerzijds  m.b.t. de Kennedymarsactie. 

Ik heb de laatste jaren op diverse controleposten gestaan. Niet alle posten zijn geschikt  voor mijn 

suggestie, maar er zijn zeker plekken die zich er wel voor  lenen. Bijvoorbeeld de plek bij de spoorweg-

overgang ( Vonderen, A73). 

Maak een grote poster van een groep leden  van SI-TARD in het tenue van verkeersregelaar. Hang die ter 

plekke op ‘n  gunstige plaats op  vergezeld van een opvallende pakkende slagzin m.b.t. het Mannen-

koor.  Zorg daar dan zo mogelijk ook voor luide en  geschikte  muziek  (arbeidsvitaminen!) 
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 Allereerst door middel van een pet of een grote badge dat wij leden van het Sittards mannenkoor 

SI-TARD zijn met  ons LOGO; dan flyers uitdelen en een geluidswagen laten rondrijden met afwisselend 

muziek te *draaien* en om te *roepen* wie wij zijn. Blijft de vraag of dat überhaupt mag. 

Maar ja het idee mag zo gek mogelijk zijn geef je zelf aan ,ergo mijn bijdrage Met muzikale groeten 

Giel  tenor  nr 110         PS: Doe niet mee maar mag toch wel meedenken! 

 

Het koor kan publiciteit verwerven door zich bijzonder te tonen:  Denk er dan aan dat de Kennedymars 

steeds in het voorjaar (rond Pasen) plaats vind. Er omheen bestaat ook al de traditie van  zate hermeniekes die 

de mars opvrolijken. Kun je ook een zot repertoire a la zate hermeniekes? Kunnen de verkeersregelaars zich op 

verrassende wijze uitdossen(T-shirts met opdruk) Kunnen de verkeersregelaars zich op verrassende fietsen ver-

plaatsen? Kun je ook een zot repertoire zingen à la wat zate hermenieke spelen?  

B.v. wandelliedjes(dol op de bossen van Teun Hermans of das wandern ist des Müllers lust of voorjaarsliedjes van 

Frans Boermans. Of een openbare repetitie voor wereldrecordpoging Voorjaarsontwaken & Karaoke-zingen, met 

grote tekstborden langs de kant !  En bij die borden dan groepjes uit het koor die het goede voorbeeld zingen. 

Tja, ik dacht, denk ’s mee. 

Jan, op het hesje ( of los ) een opschrift, b.v.  Kennedymars, met medewerking van Mannenkoor SI-TARD.   

Of, Voor Uw veiligheid zorgt Mannenkoor SI-TARD.   Of, Met Mannenkoor SI-TARD veilig op pad. 

 

 

        Ik ben blij dat er toch nog leden zijn die mee willen werken aan de PR rondom ons SI-TARD. 

  Zeker in een tijd dat je nauwelijks ruimte krijgt in de krant of weekblad. Tenzij je er voor wil/kan betalen. 

  

Een aantal suggesties: 

·     Op een markant moment en plaats minioptreden verzorgen (bv aankomstplek) 

·     Mini flyers uitdelen op enkele plaatsen* 

·     Mini-bundeltje namens SI-TARD uitgeven met wandelliedjes 

·      Fragmenten van verkeersregeling/regelaars in 2014 filmen en met muziek van SI-TARD op YouTube 

plaatsen (filmen bv door Jac Claessen) 

·      Mini-klankbord met extra artikel over verkeersregelaars digitaal uitzetten binnen de “Kennedy-wereld” 

  

De flyer zou inhoudelijk gebaseerd moeten zijn op de combinatie tussen wandelen en zingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties over dit onderwerp blijven natuurlijk van harte welkom bij Jan de Vries. 
Mailadres: jan.devries@home.nl 

 
 
 

 

mailto:jan.devries@home.nl
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Geheime Tuinen in Sittard 
Piet Besselink 

Geheime Tuinen of Secret Gardens, wie kent ze niet? Er is een boek in 

1911 over geschreven, Films van gemaakt en ook een musical.  Naar 

aanleiding van het verhaal in het genoemde boek is er ook jeugdzorg, 

coaching en therapie onder dezelfde naam. Maar er zijn diverse be-

roemde tuinen; Cahors in Frankrijk, Brussel, Hampton Court maar ook 

in Arnhem. Het moest er bij ons dus zeker ook een keer van komen 

want Sittard heeft zoveel mooie tuinen. Peer Boselie, stadsarchivaris en directeur van 

het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen heeft dat natuurlijk ook gedacht tij-

dens zijn reis naar Santiago in 2010. Terug van zijn reis werd er gestalte gegeven aan 

dit idee en werd er een werkgroep opgericht om de plannen verder uit te werken.  

Welke doelstellingen, doelgroepen en welke mogelijkheden zijn er? 
 

Op korte afstand van elkaar hebben we prachtige tuinen/parken. En niet alleen binnen 

de (denkbeeldige grenzen van Sittard. Denk bv aan het Burg. Damenpark in Geleen 

achter Glanerbrook, waar men tot voor enkele jaren geleden ook nog de stadskwekerij bij had. Maar ook 

het kasteelpark in Born en kasteel Limbricht niet te vergeten. Al met al een rijke cultuurhistorie waar je 

dus zeer zeker (beter) gebruik van kan maken. In België hebben ze al vele jaren de Dag van het Park. 

Door de ANWB werd dit zo rond 2005 opgepakt en geïntroduceerd in ons land. 

 

STADSPARK 

Maar terug naar onze tuinen in Sittard; Bijvoorbeeld het stadspark, ergens tussen 

1921 en 1933 ingericht met prachtige bomen, roeivijver en eendenvijver met oa de 

veelgeplaagde zwarte zwaan. Tussentijds is het park rond 1932 ook nog eens aange-

past door tuinarchitect Dirk Tersteeg uit Naarden. Tersteeg was in de jaren 40 ook de 

architect van het Geleens park. Van het in 1933 gebouwde zwembad aan de Vijver-

weg zijn alleen nog restanten over waarin de stijl van architect G. Cuypers nog goed 

herkenbaar is.   
  
Heel bijzonder is het dat het stadspark is uitgeroepen tot Nationaal Monument. 

Ook is de gemeente samen met bewoners druk aan het overleggen om het park te 

renoveren en aan te passen aan de huidige eisen. Hierbij wordt gedacht aan horeca in 

het park, waterelementen, bloeiende plantentuin, evenementenveld, voetbal, zitten aan het water, een 

vistrap, vogeleiland en natuurspeelplaats. Ook het bomenbestand moet verjongd en uitgebreid worden. 
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Het park zal dus ook verder worden doorgetrokken bij de Ophovener Molen en de daar tegenover gelegen 

zorgboerderij Ophovener Hof. 

 

JARDIN D’ISABELLE 

“Jardin d’ Isabelle” is genoemd naar Isabelle de Borman, dochter uit een rijke doktersfamilie. Het gezin 

De Borman woonde aan de Markt en dit was hun tuin. Isabella was verliefd op dichter en bohemien  

Charles Beltjens die met haar wilde trouwen. Dokter de Borman gaf echter geen toestemming en Charles 

is naar Frankrijk vertrokken waar hij dichtte in zijn moedertaal, het Frans. Hij kreeg enige bekendheid en 

wordt daarom in de tuin van de vroegere dokterswoning herdacht met fragmenten uit zijn gedicht over de 

Condor en met een kopie van zijn beeld van de hand van de beeldhouwer Gjus Roebroek. 

Dit is de voormalige tuin van de aan de Markt woonachtige dokter De Borman. In het prieeltje van deze 

tuin las de in Sittard geboren Franstalige dichter Charles Beltjens (1832 – 1890) zijn gedichten voor aan 

de door hem beminde doktersdochter Isabelle. Vader De Borman vond het standsverschil echter te groot 

en de revolutionaire ideeën en het “beroep” van de “amant” verwerpelijk zodat Isabelle voor Charles de 

onbereikbare geliefde bleef. De stadstuin, bereikbaar via het Kerkepad, gelegen tussen de St Michielskerk 

en Schtadt Zitterd. Het festival Groove Garden maakte enkele jaren van de tuin maar was daar eigenlijk 

niet op z’n plek was en tevens uit zijn jasje gegroeid. Maar de Philharmonie verzorgd er al een aantal jaren 

in juni een sfeervol concert. Ook voor de kinderen is er regelmatig iets te doen. 

 

 

 

 

  KLOOSTERTUIN 

 In het rampjaar 1677 werd Sittard zodanig verwoest dat de stad  

 daarna geen vestingfunctie meer had. De schootsvelden werden   

 verpacht en in gebruik genomen, soms als kloostertuin van de  

 binnen de omwalling gelegen kloosters. De kloostertuin van de  

 Ursulinen werd bereikbaar gemaakt via een onderdoorgang door  

 de wal. In de tuin werd ook een 

begraafplaats aangelegd voor 

de zusters. 

 

JEZUÏTENTUIN 

Evenals de Ursulinen hadden ook de Jezuïeten grond in bezit buiten de 

omwalling. Om die te kunnen bereiken maakten zij een doorgang door 

de wal, een route, die momenteel door veel bezoekers van de binnen-

stad wordt benut. Een deel van hun tuin lag echter binnen de wallen, 

sinds de tijd van de Franciscanen “Cour Solanus” genoemd. In de muur 

van het Kerkepad ziet men nog hier en daar de plekken waar de paters 

vroeger hun kaarsjes voor verlichting zetten. 

Aansluitend aan (maar wel afgescheiden van) de kloostertuin van de  

Ursulinen hadden ook de Jezuïeten aan deze kant van de wal hun tuin 

die echter als groentetuin werd gebruikt. De aankoop van dit terrein 

door de Jezuïeten had voor de mensen van Sittard wel tot gevolg dat 

het “Lank Getske” (een veel gebruikt voetpad langs de voet van de wal) tot veler verdriet (en ongenoe-

gen) werd opgeheven. 
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vervolg 

Geheime Tuinen in Sittard 
Piet Besselink 

 

COUR SOLANES 

Dit was oorspronkelijk de kruidentuin van het Dominicanenklooster en daarna de (sier)tuin van de Jezuïe-

ten en vervolgens van het Franciscaanse missiehuis “Franciscus Solanus”, de naamgever van de huidige 

tuin. De in Engelse landhuisstijl opgetrokken vleugel dateert uit 1870 en bood huisvesting aan het inter-

naat van de Jezuïeten. Later werd het de kloostertuin van het Jezuïetencollege en daarna van het Francis-

caanse missiecollege “Franciscus Solanus”, een Franciscaanse missionaris uit Spanje, de “Apostel van Mid-

den-Amerika” en de naamgever van de tuin. 

MARIAPARK 

De toestroom van pelgrims naar de Basiliek noopte al snel 

tot de bouw van een “ontvangstruimte”, het “Mariapark”, 

waar de pelgrims  door de openstaande toegangsdeuren de 

diensten in de kerk konden volgen. Door de slechte onder-

grond, in combinatie met zwaar verkeer, is het Mariapark 

flinke scheuren gaan vertonen en dreigde het torentje aan 

de voorzijde zelfs in te storten. De restauratie is inmiddels 

afgerond zodat we weer kunnen genieten van de rust van 

dit bijzondere neogotische gebouw. 

De façade is onderverdeeld in zes traveeën met daarin 

steeds twee grote spitsboogvensters en als meest opval-

lend element het boven de twee poorten uitkragende torentje gedragen door een atlant. In de pandhof is 

nog een opengewerkt, in een conische spits toelopend traptorentje te bewonderen bestaande uit afwisse-

lende rode en zwarte geglazuurde bakstenen, een meesterstuk van neogotisch metselwerk. 

AGNETENBERG 

 In het klooster Sint Agnetenberg te Sittard ligt de bakermat van de congregatie. Zeven zusters van de 

congregatie Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus uit Maastricht vestigden zich in 1857 in het kloos-

ter Sint Agnetenberg. De Sittardse communiteit werd in 1862 losgemaakt van het moederhuis Onder de 

Bogen en ging als zelfstandige congregatie verder. Het klooster 

Sint Agnetenberg kent een nog oudere geschiedenis. Het werd in 

1661 gebouwd en werd tot 1802 tijd bewoond door Dominicanes-

sen. Deze werden door de Franse bezetter verdreven waarna het 

plaatselijke armbestuur het klooster aankocht. Het klooster is 

gelegen aan de Plakstraat, in het zuidelijkste puntje van de om-

walde binnenstad en grenst aan de voormalige stadswal en ligt 

vlak naast het Kritzraedthuis. Het bakstenen complex bestaat uit 

drie vleugels, een kloosterkerk en een kloostertuin. De klooster-

tuin was oorspronkelijk zowel binnen de wal als buiten de wal 

gelegen, in de voormalige schootsvelden. Het laatstgenoemde 

gedeelte is bewaard gebleven, maar het gedeelte binnen de wal 

heeft plaats gemaakt voor een appartementencomplex. De 

stadswal wordt ter plaatse de "Agnetenwal" genoemd, naar het 

voormalige klooster. 

 

Festival Geheime Tuinen 
Sittard 

Zondag 23 juni 



Bewoners beste ambassadeurs 
van Geheime Tuinen in Sittard 
SITTARD 

De eigen bewoners zijn de 
beste ambassadeurs van het 
project 'Geheime Tuinen 

Sittard', dat inmiddels grote 
belangstelling kent. Naast 
de eigen bewoners zijn ook 

toeristen en de jeugd (voor-
al die van de scholen) de 
doelgroepen van de inmid-

dels opgerichte werkgroep. 

Die vindt dat bij de eigen 
bewoners nog vaak een wereld 
te winnen is. 'Ze gaan plekken, 
verhalen, situaties, gebouwen 

en kunst ontdeldcen en warden 
op deze manier ambassadeur. 
Ze zijn trots op de eigen stad 

en dragen dat ook uit.' De 
bedoeling van de 'Geheime 
tuinen' is een aantal groene 

plekken en tuinen, om te 
beginnen in en rond het cen-
trum, voor iedereen toeganke-

lijk te maken. Het moeten 
plekken zijn, die vooral voor 
bezinning, rust en stilte zor-

gen. Daar heeft de moderne 
mens volgens de werkgroep 
grote behoefte aan. Zo ver- 

wacht de Wereldgezondheids-

organisatie (W HO) dat depres-
sies in 2020 de op één na groot-
ste volksziekte zijn. Het project 

Geheime Tuinen wil daar, in 
ieder geval wat betreft de 
gemeente Sittard-Geleen, iets 

aan doen. 

Er bestaan volgens de werk-

groep mooie zoeklocaties, 
maar  een bezinningstuin is 
niet van vandaag op morgen te  

realiseren. Echter zou de jardin 

des Roses (naast het Toon Her-
mans Huis aan de Paarde-
straat) wel als zodanig gezien 

kunnen warden. Dat geldt in 
de toekomst ongetwijfeld ook 
voor de tuin van klooster 

Agnetenberg. Verder wordt 
gedacht aan het terrein van het 

voormalige ziekenhuis aan de 
Wa lramstra at. Daa r kan de' his-
torische gelaagdheid' als uit-

gangspunt gelden. Devolkstui-
nen van de Lang Gats zouden 
eveneens bij het project 

betrokken kunnen warden. 
Het klooster van de z asters in 
de Kol len berg is er (nog) niet 

bij. De daarbij behorende tuin 
is namelijk vooral bedoeld als 
eigen  bezinning,smin voor de 

zusters. Maar in de toekomst 
wil de werkgroep die graag bij 
het project betrekken. 

De groep denkt ook aan de 
organisatie van een Geheime 

Tui nenfeest in 2013. Peer Base-
lie, in itiatiefn emervan het pro-
ject, geeftza terdag 8 september 
en zondag 9 september alvast  

rondleidingen door een aantal 
Sittardse geheime tuinen. 
Iedereen is welkom. Zaterdag 

is het vertrek om 11.30, 13.15 
en 15 uur bij jardin d'Isabelle 

en zondag 9 september vanuit 
Museum Het Domein. Die 
wandeling gaat over en langs 

de stadswal en vertrokken 
wordt er om 14 uur. 
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Wat heeft het Sittards Mannenkoor SI-TARD met de geheime tuinen? Als echte “Zittesje” vereniging 

willen wij ons steeds vaker presenteren in onze eigen stad. Het Festival Geheime Tuinen is hier een 

mooie gelegenheid voor. Het ligt dan ook in de bedoeling dat wij op zondag 23 juni as nadrukkelijk 

aanwezig zijn op één of meerdere prachtige locaties in Sittard.  Op het moment van het schrijven van 

dit artikel is nog niet alle informatie beschikbaar. Op 28 mei is bekend dat er een 30-tal optredens ko-

men van diverse groepen en verenigingen; Philharmonie, Ad Mosam, SI-TARD, Math Dirks, Meindert 

Muller en nog veel meer. Vanaf 19.30 uur is er bovendien een café Chantant in Jardin d’Isabelle. 

 

Vanuit PR oogpunt is het in elk geval belangrijk dat SI-TARD deze mogelijkheden aangrijpt. Hopelijk 

mogen de Geheime Tuinen uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend festijn binnen de gehele gemeente 

Sittard-Geleen-Born, want mooie tuinen en parken zijn ruimschoots aanwezig. 

Geheime Tuinen en SI-TARD 
Piet Besselink 

ROZENTUIN naast TOON HERMANSHUIS 

 

 Oorspronkelijk een fraaie particuliere tuin behorend bij het 

 naastgelegen, in 1863 gebouwde, pand aan de Paardestraat.  

 Het huis werd in 1998 in gebruik genomen als Toon Hermans  

 huis. De tuin is aansluitend omgevormd tot rozentuin. Een  

 rustplek met uitzicht op de toekomstige gracht.  

En zo zijn er nog veel meer markante plaatsen te beschrijven in de 

gemeente Sittard-Geleen. Wellicht dat we in een volgende uitgave 

hier verder op doorgaan. Op 12 juni wordt het logo voor de Geheime 

Tuinen onthuld door Noël Lebens. 

Er zijn genoeg plaatsen om een geslaagd, jaarlijks terugkerend, festival op te zetten. 

Dankzij de informatie uit een presentatie van juli 2012 van Peer Boselie en de websites van de Fede-

ratie Historie Sittard-Geleen-Born en Vereniging Sittards Verleden kon ik alvast een globaal beeld ge-

ven van de diverse tuinen in Sittard. 

 Festival Geheime Tuinen 
Sittard 

Zondag 23 juni 
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Damescomité SI-TARD 
Martin Dieteren 

Op woensdag 23 januari 2013 kwamen in het repetitielokaal een 30-tal dames bijeen met de 

bedoeling om een soort clubje te gaan vormen dat voor en met het koor allerlei hand en span-
diensten gaat verzorgen. Er hadden zich voor deze bijeenkomst nog meer dames aangemeld, 

doch zij waren verhinderd op die dag. 
De bedoeling is dat de dames samen met de koorleden mee gaan denken over en daadwerke-
lijk mee gaan werken aan activiteiten. Er werd daarbij wel duidelijk gesteld dat het niet de be-

doeling zal zijn dat er wederom een damescomité oude stijl, met een voorzitter, penning-
meester etc. en met eigen financiële middelen wordt opgericht. 

 
De dames gaan in kleine groepjes, en daar waar nodig met koorleden samen, allerlei activitei-
ten ontwikkelen. Zo is er een groepje reeds aan de slag met de kleding van de mannen. Op dit 

moment zijn zij doende met het vervaardigen van nieuwe strikjes.  
Daarnaast wordt nagedacht over het verplaatsen van de voorraad smokings van Hendriks 

naar ons lokaal. Er zal daar dan ruimte voor gemaakt moeten worden. Deze dames zullen 
t.z.t. ons allemaal uitnodigen om tijdens een avond te verschijnen in smoking, zodat zij kun-
nen beoordelen of de smoking nog past en of er mogelijk iets aan veranderd moet worden. 

 
Een ander groepje gaat zich bezig houden met het grondig schoon maken van ons lokaal. Dit 

zal tijdens de vakantie gebeuren samen met een aantal mannen die zich reeds regelmatig 
daarmee hebben bezig gehouden. De dames hebben bewonderring voor het werk dat deze 

mannen verrichten, doch volgens hen is wel te zien dat er een vrouwenhand ontbreekt. 
Vervolgens gaat een groepje aan de slag met de versiering van de kerk tijdens het Kerstcon-
cert en mogelijk tijdens andere activiteiten. 

 
Daarnaast beraden zich nog enkele dames of zij zich wederom bezig kunnen houden met een 

brunch. Daartoe zal er eerst onder de koorleden een peiling gehouden moeten worden met de 
vraag of er behoefte bestaat aan een brunch. Ook zal bezien worden of er een lunch/buffet 
georganiseerd kan worden tijdens andere kooractiviteiten. 

Enkele dames gaan aan de slag met de invulling van het programma voor de Caecilia-avond . 
Ook zullen enkele dames zich bezig gaan houden met het onderwerp “Lief en Leed”.  Er zal 

daartoe een goede wisselwerking plaats dienen te vinden tussen de dames en de vier Partij-
commissarissen. 
Tot slot gaan enkele dames nadenken over  een mogelijk toekomstig kooruitstapje. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
             Enkele dames bezig met het maken van de strikjes                            Foto: PB 
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Meziek, Muziek, Musik, Musique!! 
PB 

Zeer binnenkort gaat SI-TARD van start met het instuderen van een aantal werken uit het Requiem 

van Luigi Cherubini. In eerste instantie hadden we de partituren van het KNZV geleend, maar het na-

deel hierbij was dat je alleen de partij van de Tenor 1, Tenor2 of Bas voor je hebt. Dus lastig om de 

inzetten, rusten enz. van andere stemmen te volgen. Uitkomst bracht de partituur van alle 3 de stem-

men incl. piano, welke we inmiddels hebben aangekocht. 

 

De compositie van dit Requiem was in september 1836 gereed en werd 

voor het eerst uitgevoerd op 25 maart te Parijs. 

De compositie is oorspronkelijk voor orkest en mannenkoor gecomponeerd 

en duurt in totaliteit ongeveer 35 minuten. Deze versie is door Cherubini 

in D-mineur gezet. 

 

Het Requiem bestaat uit: 

 Introïtus et Kyrie 
 Graduale 
 Dies Irae 

 Offertorium 
 Sanctus 
 Pie Jesu 

 Agnus Dei 
 

 

 

Luigi Cherubini (componist)   1760-1842 
 

Maria Luigi Carlo Zanobio Salvatore Cherubini werd geboren (sept 1760)  in Florence. De eerste 
muzieklessen kreeg hij van zijn vader die klavecimbel speelde. De talentvolle Cherubini kreeg zijn 
verdere opleiding bij Bartelomeo Felici, die ook zijn allereerste belangrijke werk, een mis, regis-

seerde en dirigeerde.  Hij werd al vroeg ingewijd in de wereld van het contrapunt, waar hij later 
een waar meester in zou worden. Hij kreeg de kans te studeren in Milaan, Bologna en Venetië. 
In 1780 componeerde hij zijn eerste opera, Il quinto Fabio. Deze opera was de basis voor zijn suc-

cesvolle operacarrière. Er zouden er nog 28 volgen. Na een korte carrière als hofcomponist in En-
geland vestigde Cherubini zich in Parijs, de stad waar hij zijn leven lang mee verbonden zou blij-
ven. Hij veranderde zijn naam in Marie-Louis-Charles-Zénobi-Salvador Cherubini. werd in 1786 

dirigent aan het kleine theater van koningin Marie Antoinette en was getuige van grote politieke 
en maatschappelijke veranderingen, de Franse Revolutie. 
Muzikaal zorgde de revolutie voor grote veranderingen: Cherubini schreef veel patriottische Franse 

werken. Door de Franse Revolutie was de traditie met de Italiaanse opera verbroken, waardoor de 
Franse opera zich, mede door Cherubini, zelfstandig verder ontwikkelde. Vooral zijn opera Les 
deux journées uit 1800 was een doorslaand succes. 

 
Hij werd één van de belangrijkste figuren uit de Franse theaterwereld. Ludwig van Beethoven was 
een groot bewonderaar van zijn composities, die zich onderscheidden door buitengewone orke-

stratie en verfijnde detaillering. Franz Schubert verklaarde Médée (1797) tot zijn favoriete opera 
en Johannes Brahms verklaarde zijn werk tot het absolute hoogtepunt van de klassieke muziek.  
Na het succesjaar 1800 werd de belangstelling voor zijn opera's bij het Parijse publiek minder. 

Rond 1814 trok hij zich uit het openbare muziekleven terug. Hij werd professor compositie aan het 
Conservatorium van Parijs, dat in 1795 mede op zijn initiatief was opgericht. Van 1821 tot 1842 
was hij directeur van dit instituut. Hij schreef een standaardwerk over het gebruik van contrapunt 

en fuga, dat in heel Europa gebruikt werd. 
Cherubini werd begraven op de beroemde Parijse begraafplaats Père Lachaise, enkele meters van 
zijn vriend Chopin. 
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Cherubini zag zichzelf vroegtijdig gepensioneerd met de botanie en schilderkunst als enige aflei-
ding. Een verzoekje van de plaatselijke kerk inspireerde Cherubini echter geheel nieuwe wegen 

in te slaan: geen opera's meer maar missen en motetten voor de kerk.  

En zo kreeg Cherubini in 1815 van de overheid de opdracht een Requiem te schrijven ter gele-
genheid van de verjaardag van de executie van Louis XVI. In dit Requiem, geschreven in C-
mineur en gebruikmakend van gemengd koor, heeft Cherubini alle eventuele associaties met de 

opera willen vermijden: zo zitten er bijvoorbeeld geen solo's in dit werk. Daarbij wilde Cherubini 
ten volle uitdrukking geven aan de geest en betekenis van de tekst. Dat leidde tot in die tijd 
nogal onconventionele en zeer dramatische delen. Vooral in het Dies irae met de inleiding van 

koperblazers in unisono, ruw onderbroken door de trom, leidde indertijd tot een ware schokgolf 
onder de luisteraars. Toch was het werk onmiddellijk een groot succes en ook onder componis-
ten als Beethoven en Schumann was Cherubini zeer geliefd. Voor Beethoven zou het Requiem 

van Cherubini het enige voorbeeld zijn, mocht hij tot het schrijven van een Requiem overgaan. 
Zover is het niet gekomen, maar Cherubini's Requiem werd wel op de begrafenis van Beethoven 
gespeeld.  

Kerkleiders verweten Cherubini het gebruik van vrouwenstemmen in de kerk. Cherubini schreef 

tussen 1834 en 1836 dus nogmaals dit Requiem, maar dan in D-mineur voor orkest en mannen-
stemmen. 

Bronnen: Wikipedia, bibliotheek Musico en eigen documentatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASSIEKE MUZIEK 

   

Een moeder draaide thuis nog al eens klassieke muziek in de hoop dat haar kinderen er ook van gin-

gen houden. Toen zij op een dag van haar werk kwam, hoorde zij operamuziek. Ze dacht dat haar 

methode begon te werken en complimenteerde haar tienerzoon, die juist naar buiten kwam, met zijn 

muzikale smaak. “Ik heb er niet naar geluisterd,” zei hij. “Ik had die muziek opgezet om inbrekers af 

te schrikken!” 

 



Muziekbibliotheek Sttards Mannenkoor SI-TARD 

SI-TARD TITEL ................COMPONIST 	1 	ARR/BEW duur soort .GELEIDI!... 	 -orkest 1,...digiMati retmr1 TUT 

6361 :Only You :Ram Buck & Rand Ande 	1Huff Mac mrt-13 

5351 :You raise Me Up 1 Lovland Rolf Graham BrendaiHayes M ark mrt-13  

634: !Requiem versie KNZV D-minor iCherubiniLuigi !apart persteen mei-13 : 
6331 iRequiem Agnus Dei 	nr7 Cherubini Luigi T1 T2 B en piano mei-13 

• 

6321 iRequiem Pie Jesu 	nr6 Cherubini Luigi en piano mei-13 

631: Requiem Sanctus 	nr5 Cherubini Luigi T1,T2,B en piano mei-13 

630: :Requiem Offertorium 	nr4 Cherubini Luigi 1.71,12,B en piano mei-13 

629. !Requiem Dies Irae 	nr3 ICherubiniLuigi T1,12,B en piano : mei-13 : 

628: IRequiern Graduale 	nr2 CherubiniLuigi 1T1 T2 B en piano mei-13 

6271 ...iRequiern Introituset Kyrie 	nrl Cherubini Luigi 1111,T2,B en piano 1 mei-13 1 ... 	: 

6261 Moonriver ManciniHenri 	 1Warnick Clay TTBB en piano .... : 	apr-13 ... 	: 
625: :Welkom in Limburg iSchintaler 	 1Cuijpers Ron apr-13 1 

6241 :Are You Lonesom e tonight Turk Roy Hand man Lou 	Fromm let Dieter 1 .. 

 

mrt-13 

6231 1Hello Mary Lou Pitney Gene 	 !Wright David mrt-13 1 

6221 ...1Fu n, Fun, Fun 'Wilson Brian Love Michael 	iFunk JefF 1 ..  mrt-131 

6211 1 acá unsLauschen Geyr W. 1 ..  dec-11..1 

6291 :Veerzeen os yv aal weer - Kartoesj mei-12 

6191 Veer hauwte same- Ka doesj mei-12 

15a rnedi 

6171 :Vendredi 

:Yesterday 1Lennon John, mcCartney Paul 

615: Flieger-marsch uit Der fliegende Rittrneister Dostal Hermann 	 1Drexlerlosef 14 jun-12 

6141 !Heilige Nacht ...1Reichardt Joh. Fr. 	 !Joosen Ber 14 nov-11 

6141 iLeise Rielt der Schnee !Ebt.' Eduard 	 Joosen Ber 14 nov-111 
Rokers Ridmrd, HarorstO. Osor 

6131 There Ls Nothin'L ike A Dame 10 	South Pacific 

612: The Mansions of The Lord Q...Oe-5~ ?fa, Wallace 	Harlan Benjamin 1 1Aie WereSoldiers 

:What ~Irma. Mosi...Kkban Edward 1 A 611: 1 Did for Love Huff Mac Chorus Line 

Miller Roger 6101 M uddy Water Leavitt John Big River 

btz 1 13-5-2013 

- 	Morten Lauridsen 

mainum MYSTERIUM 
fer 11,13 dw. a .1.0. 
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Bibliotheek SI-TARD 
PB 

Ter ondersteuning van bibliothecaris Paul Thissen zijn alle muziekwerken opgeslagen in een Excel-

bestand. Zoals te zien op bovenstaand overzicht hebben we inmiddels ruim 600 muziekwerken in de 

muziekbibliotheek van SI-TARD. Er zijn diverse voordelen op te sommen van het gebruik van zo’n be-

stand. Alleen al de sorteermogelijkheden en het verspreiden van het document binnen de muziekcom-

missie werkt handig en sneller. 

Een aantal jaren geleden zijn we van start gegaan om deze werken ook elektronisch te gaan bewaren. 

Maar dat is een hele klus, die draai je maar niet zo 1,2,3 door een scanner en klaar is Kees.  Vaak moe-

ten de stukken naar A4 vergoot of verkleind worden en dan inscannen. Op dit moment hebben we zo’n 

170 - 180 werken gereed en als Pdf opgeslagen. Ze worden op verschillende plaatsen, elektronisch, be-

waard.  Vanwege de bewerkelijkheid, en dus benodigde tijd, beperken we ons veelal tot het inscannen 

van die werken welke we gaan utvoeren. 

 

En welke werken zijn nieuw toegevoegd? Behalve het Requiem van Cherubini hebben we sinds kort 

ook de werken:  

 Welkom in Limburg—Schintaler arr Ron Cuijpers,  

 Are You Lonesome Tonight— arr Dieter Frommlet inmiddels uitge-

voerd op ons Voorjaarsconcert 

 Only You—arr Marc Huff 

 Fun,Fun, Fun—Jeff Funk 

 Hello Mary Lou—David Whright 

 You Raise me Up— Arr Mark Hazes 

 Moon River—Henri Mancini 

 O Magnum Mysterium—Morten Lauridsen (is onderweg) 



badinterieur & vormgeving 
Gasthuisgraaf 11 

6136 KS SITTARD 

Tfn: (046) 452 84 19 
Fax: (046) 451 11 54 

www.carlokrekels.nl 
	

infoe_tcarlokrekels.n1 

Tempelplein 11 - 6131 JG Sittard - Tel.: 1046) 451 89 01 
www.GerDrenthfiloomen.rd 

Voor al uw bloerawerk 
Altijd bereikbaar 06-53279188 

Ger Dreig 	DE Tempel hy 
illYNL OFFIS1€%r% N ,  

SCHOENMAKERIJ 

ft,BASTINGST 
Ruysdaellaan 8 - GELEEN - Telefoon 046 - 474 89 90 

Geopend: dinsdag t/m zaterdag 9-13 uur 
tevens sleutelservice 

c.,
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Enkele aanbevelingen tegen bepaalde ziektes of ongemakken : 

Ziekte Wijn Dagelijks 

Allergieën Medoc 1 glas 

Bloedarmoede Grave 4 glazen 

Bronchitis Bourgogne of Bordeaux {+ suiker 

en kaneel } 

3 glazen 

Constipatie Anjou Blanc Electricity. Vouvray 4 glazen 

Kransslagaders Droge Champagne 4 glazen 

Diarree Beaujolais Nouveau 4 glazen 

Koorts Champagne sec 1 fles 

Hart Bourgogne, Santenay Rouge 2 glazen 

Jicht Sancerre, Pouilly Fume 4 glazen 

Hoge bloeddruk Alsace, Sancerre 4 glazen 

Menopauze Saint Emilion 4 glazen 

Depressie Medoc 4 glazen 

Overgewicht Bourgogne 4 glazen 

Obesitas Rosé de Provence 1 fles 

Rheuma Champagne 4 glazen 

Overmatig 

gewichtsverlies 

Carte de Beaune 4 glazen 
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Medicijnkast 
PB 

We worden allemaal wat ouder en gebruiken ook meer medicijnen. Dus werd het hoog tijd om deze 

wat meer bij de hand te hebben. Daarom hebben een medicijnkast in de keuken laten bouwen! 



GELD & RECHT 	GEZONDHEID 	BEAUTY. 	----/  I 

V 

MENSEN & 
MENINGEN PULS

SVRAGEN, 
LS, 

VOORDEEL  v- 

PLU SVAN KEL I 	I 

•r- 	„ 
AVG AntiVirus FREE 

INLOGGEN AANMELDEN MAAK FAVORIET 	,AA ABONNEREN KLANTENSERVICE UW ZOEKTERM 

— dit testen? 	 — in meer intormatie 	bij u aan? 

RELLEN & 
VRIJE TIJD 

V 

ETEN & 
E~  EN 

Ir 

reset 

Zoek in de Microsoft Knowledge Base 

zeek 	1 

■ 
Zoek in het intern. Archief 

tipi/ 

Zoek naar occasions op 7 verschillende advertentiesites 

reset 

dicht bij postcode 

Zoek op postcode naar luchtfores van uw wil, 

o e k 	 reset 

Postcode: 

Breedtegraad: 	 Lengtegraad: 

Microsoft 	

Yderwebnl 

Microsoft Knowl etl e Base 

Wayback machine 

Advertentiezoeker 

Afbeeldingen 

Amerika 

Diversen  

Demeinnaam 

E-mail adres 

Geboortedatum 

IP-adres 

IP-tracker  

Landnummer 

MAC-adres  

Naam 

Netnummer  

Postbus  

Postcode  

Straat  

Telefoonnummer 

Vertalen 

Woorden 

Zoek Test 

Disclaimer  

KW 27300795 
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De Vonkendoos  
PietBesselink 

De Kompjoeter, ofwel PC, is bij een groot deel van ons niet meer weg te denken. Lange tijd hadden we 

de beschikking over de desktop en de laptop, maar sinds enkele jaren rukken de tablet en smartphones 

heel hard op. Ook de snelheid waarmee we alles ‘naar binnen halen’ of versturen veranderd nog steeds. 

Wie kan zich nog het modem herinneren, waarbij je moest inkiezen via de telefoonlijn. Gelukkig 

Hebben we die tijd achter ons gelaten. Informatie komt steeds sneller ter beschikking en we zijn er nog 

lang niet. De tijd dat je alleen op je werk of thuis achter de computer iets kon vinden is over en uit. 

Waar we ons ook maar bevinden wille we de beschikking hebben over allerlei soorten informatie. Ook de 

TV programma’s maken steeds meer gebruik van interactie tussen TV en PC. ZO ook de Nieuwsberich-

ten, vaak geven ze alleen de hoofdlijnen aan en verwijzen je voor meer of achtergrondinformatie naar 

hun website. 

Vraag blijft natuurlijk, wat en hoeveel heb je er voor over om dit allemaal te kunnen en willen volgen. In 

deze nieuwe rubriek zal ik telkens wat informatie geven over een en ander wat met de PC te maken 

heeft. Zijn er vragen of behoefte aan informatie over een bepaald onderwerp dan hoor ik dat graag en 

proberen we de antwoorden hierop te geven. 

 

In dit artikel houden we het algemeen, met oa waar vind je het? Hoe kom ik aan de kennis? En hoe blijf 

ik een beetje bij? 

Als gebruiker van een aantal verschillende programma’s moet ik vaker op zoek gaan naar handleidingen 

of gebruiksinstructies. Google (https://www.google.nl/) is, in mijn beleving, helemaal niet meer weg te 

denken om van alles en nog wat te vinden. 

Maar bredere kennis, welke duidelijk en begrijpbaar beschreven moeten zijn zoals Outlook, Word, Excel 

enzovoort haal ik bijna altijd van de website:  http://www.gratiscursus.be/  Ook eenvoudige beschrijvin-

gen hoe je omgaat met Facebook, Twitter en LinkedIn is daar prima geregeld. 

Telefoonboek, wie gebruikt nog een papieren versie? Geef mij maar www.spyderweb.nl/ waar je op di-

verse manier kan zoeken; op naam, straat, postcode of telefoonnummer. Maar op die website zijn nog 

veel meer mogelijkheden. 

Handige Nieuwsbrieven ontvang ik regelmatig van Seni-

orenweb www.seniorweb.nl/  en de Belgische variant 

www.seniorennet.be/. 

 

Niet alleen onderwerpen over de computer, maar ook 

andere zaken worden daar behandeld, culinair, reizen, 

Fotograferen, Tuinieren en nog veel meer. 

 

Maar er is nog zoveel meer via het web te halen, bij-

voorbeeld bij Plus online: www.plusonline.nl/  ontvang je 

regelmatig korte, overzichtelijke documenten over aller-

hande computergebruik. Maar ook hier ontvang je regel-

matig culinaire informatie. 

 

Heel belangrijk is natuurlijk een goede virusscanner. Zelf maak ik al jaren 

gebruik van AVG Free, de gratis virusscanner zowel op m’n PC’s als op m’n 

smartphone. En dit tot volle tevredenheid. Belangrijk is wel dat je jouw PC 

de kans geeft om altijd de nieuwste versie bij te werken.  

Kijk goed naar de instellingen m.b.t. het ophalen van de nieuwste upgrade. Maar dit geldt niet alleen 

voor de virusscanner. Ook het besturingssysteem van je PC moet worden ingesteld om regelmatig upda-

tes binnen te kunnen halen. 

Dit was het voor de eerste ronde. Meer weten? Of een bepaald onderwerp? Ik hoor het graag. 

https://www.google.nl/
http://www.gratiscursus.be/
http://www.spyderweb.nl/
http://www.seniorweb.nl/
http://www.seniorennet.be/
http://www.plusonline.nl/
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Commissies van het Sittards Mannenkoor "SI-TARD"  

 

 

 

Activiteitencommissie: Niek Leurs (vz) (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 niet zingend 
 en weduwe 

Vacant   

      

Facilitaire commissie: Hub Dumont beheerder 

Ad Hensen 

George Leinarts 

Harry Savelkoul 

Henk Vorstermans 

(046) 451 80 77 
  

      

Felicitatiedienst: Jo Salden   

      

Ledencommissie: Martin Dieteren vz 

Jo Aarts 

Leo Lodder 

Ruud Schokker 

Jo Storken 

(046) 481 03 62 

      

Muziekcommissie:  Martin Dieteren      voorzitter 

Emmanuël Pleijers    dirigent 

Piet Besselink        verslagen 

Alex van der Klip  2e bibliothecaris 

Paul Thissen     bibliothecaris 

(046) 481 03 62 

      

Public Relations  en website: VZ   VACANT 

Piet Besselink 

  
  

      

Redactie Klankbord: Piet Besselink (046) 474 12 16 

Webmaster www.si-tard.nl E-mail  si-tard@hetnet.nl (0842) 24 46 39 

      

Smokingcommissie: Jo Aarts (046) 451 10 14 

      

Lotto-commissie:   Ad Hensen   

      

Sponsorcommissie: Ari Jansberg (vz) 

Noël Lebens 

Nico 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 dirigent:  Jos Besselink 

Piet Tobben 
  

      
Lid van verdienste: Piet Besselink      Harrie v Didden    Ger Heil-

kens        

Ari Jansberg         Tjeu Storms             

  

  

      
      
Bestuur SI-TARD:     
Voorzitter: Theo Hanssen                                                    (046) 458 88 70 

Secretaris: Wiel van Eeghem (046) 451 81  37 

Penningmeester: Wil Goossens (046) 451 02 11 

Vice voorzitter Wim 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 

 

  

      

Kamer van Koophandel nummer 40187756   

      

Contributie: € 140,00 per jaar ( 1 jan – 31 dec)   

      

Repetitielokaal: Jochem Erenshoes                   NIEUW:                                                                         

Kloosterplein 3, 6131 EP Sittard 

Tel. 06-29260962  

      

Repetitie-avond: Woensdag van 20.00 – 22.15 uur 1e verdieping 

      

Repetitieverzuim mel-
den bij: 

Jo Aarts      (1e en 2e tenoren) 

Tjeu Storms (1e en 2e bassen) 

Tel. (046) 451 10 14 
Tel. (046) 451 45 01 
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Dof han ii ■S ei» $.0011 verhaal gegaeve. 
Nos is vaerdigr de sjrisver kast zien Miste woord gesjreve. 

Na alle fijne }ren die wij met hem mochten beleven hebben wij afscheid 
moeten nemen van mijn lieve man. onze papa, sehooiwader en opa 

Hein B ovendeaard 
* Sittard,. 14-124935 	 1-  Sittard, 3.3-2013 

echtgenoot van 

Jos Coenen 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
Ridder m de Orde Van de 'PapPeger 

Sittard. Jos Bovendeaard 

Amsterdam. Diati en Kok 
Leny, Otto, Sten 

Rotterdam, kiep en Leontine 
Wand, Wanne,. Ceorgine 

Femïlïe Bovendeaard 
familie Coenen 

Odasingel 1015,45131 GT Sittard, 

De plechi ige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 8 maart om 13.30 uur in 
de Grote Kerk van de H. Petrus te Sittard,. waarna de begrafenis plaats-vindt op de 
algemene begraafplaats Wehrerweg ie Sittard. 

Donderdag 7 naart om 18.40 uur wordt Hein bijzonder herdacht tijdens het 
rozenkransgebed en in die avondmis in bovenvermelde kerk. 

Voorafgaand aan beide diensten kan men schriftelijk condoleren. 

Dinsdag en woensdag is er gelegenheid lot afscheid nemen van 17,30 uur tot 
18.15 uur in het uitvaaricentrum aan de Henri Wdterssitaat 17 in Sittard. 

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk ie berichten,. gelieve deze kennis-
geving als zodanig te beschouwen, 

2Wt['moord 9kiteq inkt rfir 	d? ~lu '.p04".11Yri.ilrle-ra? 
togl,i MO: Hein tm rode ilkwetirtraardP935 

oet 

 
Voor ui 

Fkanchwpantsalic 
..var P~w• 

Aantekening Diabetische voet 

Vergoed door uw verzekering 

Pedicure Cristel Braam—Dams 
Corneliushof 21 
6114 JX Dieteren (Su ste re n} 

Tfn (046) 449 24 51 

ti' ww.pedicurecristel.n1  

orging 

CRIME  
PEEI 1E URE 

totale voetve 
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Mit de kómplimènte 
PB 

Kort voor zijn overlijden had ik nog enkele malen contact met Hein Bovendeaard. Ik had zijn advies 

nog nodig over allerhande dialectzaken. 

 

Regelmatig kreeg ik van Hein tips en 

correcties als ik weer eens wat in het 

dialect had geschreven. 

 

Ook wilde hij me nog raad en daad 

geven over mijn dialectproject waar-

mee al enkel maanden bezig ben. 

Het mocht er niet meer van komen. 

Maar we hebben ontzettend veel 

goede herinneringen aan Hein. 

Zijn inzet voor de Stichting Charles 

Beltjens, de Willy Dols stichting, de 

heroprichting van de Veldeke Krenk 

Zitterd. Ook zijn stukjes als Zittesje 

Sjnaak in de MaasenMijn en Drui-

mentaere zijn onvergetelijk. 

Dat Hein vele verdiensten heeft ge-

had mag blijken uit de grote hoe-

veelheid onderscheidingen die hem 

ten deel zijn gevallen: erelid van Vel-

deke Krènk Zitterd, ridder in de Orde 

van de Pappegey, een koninklijke 

onderscheiding in de Orde van Oran-

je Nassau, de bronzen legpenning 

van de stad Sittard en een legpen-

ning van de VVV.  

 

Ik had een artikel over zijn zwager 

Jan nog willen bewaren voor een la-

tere uitgave, maar  plaats het toch in 

deze uitgave. 

   Jan Coenen ten voeten uit. 
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  TIPS VOOR HET DRAGEN VAN DE SMOKING  

PB 

Innovatoren 

 Zorg voor goed passende smoking in een zo sober en 

donker mogelijke uitvoering van comfortabele wol. 

Bij SI-TARD krijg je de smoking in bruikleen.   

 Draag er een klassiek wit katoenen hemd bij, 

zonder opstaand boord maar met geplisseerd front, 

en liefst met dubbele manchetten. De vlinderdas, 

het strikje en pochet wordt ook verstrekt door SI-

TARD.  

 Donkere bretels kunnen wel. Reduceer ballast 

als portefeuille en sleutels tot het minimum. 

  Draag het liefst zijden, maar in elk geval kuit-

lange, zwarte kousen.  

 Kies voor hoogglanzend zwarte schoenen, liefst 

instappers. Zorg in elk geval dat de schoenen goed 

gepoetst zijn. Sportschoenen of sandalen zijn uit 

den boze. 

 De manchetknopen steken een klein stukje on-

der de mouwen uit. 

 Kies geen kleurrijke accessoires zoals een 

wijnrode cummerband. Zo’n sierlijke sjerp is alleen 

voorbehouden aan de dirigent. Draag hem met de 

plooitjes omhoog. 

 Speldjes en eventuele decoratie worden bij SI-TARD alleen op de rand van de borstzak ge-

dragen. Dus niet op de satijnen revers vanwege mogelijke beschadigingen. 

 Laat na het concert de smoking goed luchten en laat hem regelmatig stomen. Berg hem op 

in een gesloten zak. 

 

 

 

 

Broekspijpen te lang 

Mouwen te lang 

          Mogen wij u strikken? 
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Jan Coenen 1939—2011 
Hein Bovendeaard 

Es me Jan Coenen opbelde, en hae dan op ´t bekènde knupke dude,  

dan klónk ziene naam met ´n gejaagdheid of went hae d´n trein nog moosj haole: Coenen !  
 

Mer Jan waar daen trein zelf, en ouch nog eine mit ´ne awwerwètse locomotief,  

eine dae op sjtoum leip.  

 

Mit Jan Coenen op de bók es machinist.  

 

Mer daen trein van Jan waar geine geweune trein, dae haw zoget wie me ze vruiger nog koosj zeen  

es de luuj van ´t sjpaor aan ´t rangeiere ware.  

 

En es machinist Jan sjtoum aafblous, dan waar ´t vas pandoer dat dao vaart achter zout.  

 

Mit ´n bitsjke fantasie koosj me de parallel trèkke mit ziene pap zeliger,  

dae in zienen tied es richtige sjpaorman godwetwieväöl treine gerangeierd haet.  

 

Dan zoug me de loc neit vèur mer àchter de wagons gekoppeld;  

de machinist hawf nao boete leunend óm te kieke of alles leip zo wie ´t zich heurde.  

 

Jan Coenen hólj van vaart, want tempo – tempo waar zien credo,  

´t koosj häöm neit sjnel genóg gaon.  

 

Zienen trein haet jaorelank geree mit de sjnelheid van ´ne TGV,  

zo zout Jan inein en d´n trein sjloot zich daobie aan.  

 

Dat ware twee henj op eine boek. Dat moosj zo zeen en dat koosj ouch neit angesj.  

 

Want Jan haw zich in zien jóng jaore noe einmaol veurgenómme  

dat hae zoväöl muigelik wagóns in de gouw richting wilde duje.  

 

Gaas gaeve – kaole op ´t vuur – dao mót gewirk waere,  

want ´t gouf gans get wagons die veuroet geduud moosjte waere.  

 

In de meiste wagons de eige femieje,  mit zien Alice op ´n ereplaatsj in de pluche  

en daonao ziene sjtamhawter Lars.  

 

Dae van ziene pap alle vrieheid kreeg óm ziene eige waeg te zuike  

óm zich te óntwikkele pes dae man dae hae noe is.  

 

Dao waar Jan zo greutsj op wie ´ne pin, al maakde hae dao neit väöl behej euver  

want sjtute loug neit in zienen aard.  

 

Dao koum sjoondochter Karin en mit ´ne pas de deux  

gouf ´t in Zjwede zo mer twee kleinkènjer, Abbe en Kaja.  

 

´t Gelök waar neit te maete en dat maakde dat Jan nao boetenoet  

de deure van ziene bènnekantj wagewied aopezat.  

 

En d´n trein dae góng mer helder en helder, de kaole ware neit aan te sjleipe,  

de trein waar lank en Zjwede loug neit naeve de deur.  

 

Väöl wagons zoute ramvol, zo ware d´r ´n sjtök of vief wo mit kriet opgesjreve sjtóng  

Mannenkoor SI-TARD, dossiers vol mit ruum veertig jaor  consensieus vereinigingswerk.  

 

 



r 
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Vervolg Jan Coenen 

Es me Jan Coenen opbelde, en hae dan op ´t bekènde knupke dude,  

dan klónk ziene naam met ´n gejaagdheid of went hae d´n trein nog moosj haole: Coenen !  
 

Mer Jan waar daen trein zelf, en ouch nog eine mit ´ne awwerwètse locomotief,  

eine dae op sjtoum leip.  

 

Mit Jan Coenen op de bók es machinist.  

 

Mer daen trein van Jan waar geine geweune trein, dae haw zoget wie me ze vruiger nog koosj zeen  

es de luuj van ´t sjpaor aan ´t rangeiere ware.  

 

En es machinist Jan sjtoum aafblous, dan waar ´t vas pandoer dat dao vaart achter zout.  

 

Mit ´n bitsjke fantasie koosj me de parallel trèkke mit ziene pap zeliger,  

dae in zienen tied es richtige sjpaorman godwetwieväöl treine gerangeierd haet.  

 

Dan zoug me de loc neit vèur mer àchter de wagons gekoppeld;  

de machinist hawf nao boete leunend óm te kieke of alles leip zo wie ´t zich heurde.  

 

Jan Coenen hólj van vaart, want tempo – tempo waar zien credo,  

´t koosj häöm neit sjnel genóg gaon.  

 

Zienen trein haet jaorelank geree mit de sjnelheid van ´ne TGV,  

zo zout Jan inein en d´n trein sjloot zich daobie aan.  

 

Dat ware twee henj op eine boek. Dat moosj zo zeen en dat koosj ouch neit angesj.  

 

Want Jan haw zich in zien jóng jaore noe einmaol veurgenómme  

dat hae zoväöl muigelik wagóns in de gouw richting wilde duje.  

 

Gaas gaeve – kaole op ´t vuur – dao mót gewirk waere,  

want ´t gouf gans get wagons die veuroet geduud moosjte waere.  

 

In de meiste wagons de eige femieje,  mit zien Alice op ´n ereplaatsj in de pluche  

en daonao ziene sjtamhawter Lars.  

 

Dae van ziene pap alle vrieheid kreeg óm ziene eige waeg te zuike  

óm zich te óntwikkele pes dae man dae hae noe is.  

 

Dao waar Jan zo greutsj op wie ´ne pin, al maakde hae dao neit väöl behej euver  

want sjtute loug neit in zienen aard.  

 

Dao koum sjoondochter Karin en mit ´ne pas de deux  

gouf ´t in Zjwede zo mer twee kleinkènjer, Abbe en Kaja.  

 

´t Gelök waar neit te maete en dat maakde dat Jan nao boetenoet  

de deure van ziene bènnekantj wagewied aopezat.  

 

En d´n trein dae góng mer helder en helder, de kaole ware neit aan te sjleipe,  

de trein waar lank en Zjwede loug neit naeve de deur.  

 

Väöl wagons zoute ramvol, zo ware d´r ´n sjtök of vief wo mit kriet opgesjreve sjtóng  

Mannenkoor SI-TARD, dossiers vol mit ruum veertig jaor  consensieus vereinigingswerk.  

 

 

Ouch dude de loc wagonladingevol  

-euver de Klenjeraesj  

-euver de buurt Lömmerichersjtraot,later Róndjóm de Grote Kirk  

-euver 25 jaor graasj Götgens  

euver de kapel Gank oet de waeg  

-euver de brodersjap Zitterd-Kaevelaer  

-euver de jury van ´t Optochkommitee  

-euver de Krismert op ´t Kirkplein  

-euver de wienberg St.Rosa  

-euver vrundsjap in zien algemeinheid  

-euver Fortuna  

- mit 4 – 1 gewónne, waat zou hae blie zeen gewaes.  

 

In ambtelike taal waar Jan te zeen es kopsjtök  

van ´n aafdeling Planning en Control.  

 

Zo´n luuj kriege dèks ´t etiket opgeplek dat ze eigewies zeen.  

“Dae haet ´ne helle kop”, zaet me dan.  

Jan waar dèks eigewies en  hae haw ´ne helle kop,  

mer dan in z éér positieve zin, want dat haw hae neudig  

óm zien doelsjtèllinge te haole.  

 

En dao-in is hae gesjlaag: SUMMA CUM LAUDE !!!  

 

De lèsten tied waar ’t tempo d´r oet,  

de TGV woort langzaamaan ´ne boemeltrein.  

Machinst Jan waar neit al te väöl tied meer gegaeve,  

hae moosj dèks ´ne sjtop make,  

hae maagde niks vergaete want hae zou en  

hae moosj nog alderlei zakes regele.  

Dat haet hae kènne doon  

pes dat de kaole op ware en ´t vuur langzaam oetgóng.  

D´n trein mit Jan oppe bók  

sjteit noe veur ummer in de remise.  

 

 

SITAARKES 
 

Verstand is het meest eerlijk verdeeld op deze wereld. Iedereen denkt er genoeg van te 

hebben. 

 

.Veel mensen danken hun goede geweten aan hun slechte geheugen . 

 

Verjaardagen zijn gezond. Hoe meer je er hebt, hoe ouder je wordt. 

 

Jan,doe blifs veur altied in ós.  

Zitterd,16 augustus 2011  

Hein Bovendeaard.   
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Zéngentaere ..  
PB 

Voelt het wel eens alsof je stem zit ingesnoerd? Je wilt wel meer geluid maken, maar het lijkt niet 

te lukken. Zingen vanuit hart en ziel lukt als je alle klank kunt laten gaan zoals het komt. Mis je 

de fysieke kracht om veel klank te maken of vind je het eng? Het begint al op jonge leeftijd: Houd 

je mond aan tafel, niet schreeuwen op de galerij. Wij hebben geleerd onze stem/ klank in te hou-

den.  

 

Maar als je gaat zingen wordt er juist verlangd, dat je je publiek raakt met tekst en vooral ook 

met klank. Hoe krijg je weer durf om los te laten en je klank vrij te laten klinken?  

Geef in je dagelijks leven eerst weer eens stem aan wat je vindt of wat je voelt. Geef “stem” aan 

je mening en sta voor wat je vindt.  

Als je zingt met hart en ziel kun je prima op een basale manier je verlangens, frustraties en me-

ning eruit gooien. Dat lukt steeds beter als je in jezelf gaat geloven. 

 

Natuurlijk heb je ook fysieke ondersteuning nodig als je vrije klank wilt maken en wel door het 

hervinden(!) van je lage adem. Ademen vanuit je buik en niet vanuit je schouders! Menig mas-

seur heeft zijn handen vol aan verkrampte schouders. Kun je nagaan hoe gespannen je stem 

klinkt als je van daar uit zingt. 

Het schoudergebied is vaak ons controlegebied. Daar slaan we dingen op. 

Schouders, hoofd, rug zijn de gebieden waar we snel last krijgen als we moe zijn of stress heb-

ben.  Geef liever ruimte in je buik. Laat je adem stromen. 

Ademhalen is een gevaarlijk woord. Het straalt te veel activiteit uit en kan al snel zorgen voor 

spanning in het keelgebied. Ontspan en “laat” de adem in je stromen. Er valt niet alleen winst te 

halen bij het ruimte maken in je buik, maar ook bij een juiste houding.  ”In je waardigheid staan” 

”Je mag gehoord/ gezien worden” “Sta in je kracht” . 

 

Geloof in jezelf, dan gelooft de luisteraar ook in jou. 

Rechtop staan is een mooie eerste stap, die laag ademen vergemakkelijkt. 

Weet waarover je zingt en leef je in. 

Vaak is het goed om eerst je stem te ontwikkelen vanuit klank en niet vanuit een liedje. 

Een hoofd dat altijd de leiding heft kun je vanaf komen. 

Zing vanuit je hart en je ziel. Deze worden niet aangestuurd door je hoofd!  

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

Te hoog ademen: 

Te hoog ademen is altijd zichtbaar aan het optrekken van de schouders en/of het heffen van het 

bovenste deel van de borstkas. 

Laag ademen is gezonder en natuurlijker. Als baby is onze adem nog gewoon laag. Als een baby 

huilt gaat het wel hoog ademen door de stress. Zo is het ook met de volwassen mens. Een hoge 

adem is vaak het gevolg van stress, te strakke kleding of bij fysieke bezwaren zoals na een onder-

gane buikoperatie. Het is zaak de adem zo ver mogelijk van het strottenhoofd te houden zodat we 

de borstkas vrij kunnen houden als klankkast. Onze adem is slechts beheersbaar en steungevend 

als de adem gaat via het middenrif.  

Uit de keel zingen 

Dit geeft een geknepen kale klank. De klank lijkt vooral uit de keel te komen in plaats van voor uit 

de mond. Vaak staat er te veel spanning op het strottenhoofd en is er een verkeerde ademtech-

niek. Soms is er een eigenwijze tong met te veel spanning. 

De tong is een spier. Bij spanning wordt hij dik en zit in de weg. 

Soms is er te veel spanning in de kaak. 

Oefeningen: tongoefeningen (tong neerklappen en daarna ontspannen) 

Manoeuvreer de klinkers naar de voorin liggende medeklinkers toe. Combinatie maken van m en 

dan overgaan op de klinkers zonder de locatie te veranderen. Voor aan de lippen zingen. Ontspan-

nen zingen met een goede ademsteun!  
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Project Dialectmuziek 
PB 

Enkele maanden geleden vroeg het bestuur van VNK (Verenigde Nederlandse Korenorganisaties) me of 

ik de mogelijkheden wilde onderzoeken om dialectmuziek te promoten binnen de koorwereld. Aangezien 

ik nogal liefhebber ben van de Limburgse muziek en ook nog bezig was met een Limburgs project met 

CANTO Limburg was de link snel gelegd. Aangezien VNK zelf zo weinig mogelijk organiseert maar wel 

ondersteunt is CANTO Limburg eigenaar van het project. 

 

Dan ga je op zoek naar bestaande Limburgse koorwerken, maar ook naar mogelijkheden om nieuwe werken te (laten) 
realiseren. Daarnaast had ik ook al langer de wens om enkele Sittardse werken van Toon Hermans te gebruiken voor 
Mannenkoor. Maar daar heb je wel goedkeuring voor nodig. Inmiddels heb ik de goedkeuring voor het laten bewerken 
van “Dao woo ’t wuivend koare sjteit” en “ D’n auwe zandjwaeg” voor TTBB. Aangezien deze werken wel bestaan voor 
Gemengd koor ben ik in overleg gegaan met Jan Theelen. De verwachting is dat ik binnen afzienbare tijd verder kan 
gaan met  deze werken te laten arrangeren voor mannenkoor. 
Maar er zijn nog veel meer mooie Limburgse werken welke door mannenkoren kunnen worden uitgevoerd. Zo heb ik, 
in opdracht van CANTO Limburg Welkom in Limburg van de Schintaler laten arrangeren door Ron Cuijpers en dit ge-
schonken aan het SI-TARD zodat we dit kunnen uitvoeren tijdens het festival Geheime Tuinen en/of de Nach van het 
Limburgse Leed. Dit werk heeft CANTO Limburg ook beschikbaar voor Gemengd koor. Voor dit werk hebben we wel 
een krachtige baritonsolist nodig. 
Ter promotie gaan we  deze werken beschikbaar stellen aan Limburgse koren. Maar hoe dat precies georganiseerd 
moet en kan worden moet nog verder worden onderzocht. Daarnaast zal er ook een PR-campagne gevoerd moeten 
worden bij de media en bij de koren om de werken onder de aandacht te brengen. 
Ondertussen gaat de zoektocht naar geschikte liedjes verder en wil ik Ode aon Limburg van Guus Smeets en  ‘t Heim-
wee numste mit van Benny Neyman ook laten omzetten voor mannenkoor. 
Verder is er een initiatief  van Peter Houwen om een koor op te richten dat zich puur en alleen bezig houd met dialect-
muziek. Kans van slagen hiervoor acht ik gering en ik focus me dan ook meer op het onder de aandacht brengen van 
deze muziek bij zoveel mogelijk koren. 
 



zijn ogen kijken ons niet meer aan 
zijn arm zwaait ons niet meer uk 

hij is nu van ons heengegaan 
ook ai zien wij hem niet meer 

zijn stem horen mi steeds weer 
hij blijft in onze gedachten en zal voor altijd bij ons zin 

Tot het einde toe zehfstandig. het leven in eigen hand houdend, 
is rustig ingeslapen. onze vader, schoonvader en opa 

Henk Veldman 

Groningen. 7 juni 1931 
t Sittard, 2 maart 2013 
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In Memoriam Henk Veldman 
MD en PB 

Henk Veldman was lid bij SI-TARD van oktober 1991 tot 1 november 2011. Wegens ziekte was Henk niet 

meer in staat om mee te kunnen zingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 9 maart jl nam het koor op passende wijze afscheid in het crematorium met enkele mooie 

passende liederen uit ons repertoire. 

 

Een bedankje voor SI-TARD 

 

Op woensdagavond 15 mei maakten de dochters Patricia en Marilyn van ons overleden oud-koorlid Henk 

Veldman hun opwachting tijdens de pauze van de repetitie. Beide dames bedankten de koorleden voor 

de fijne wijze waarop het koor de crematieplechtigheid muzikaal heeft opgeluisterd. Vooral het zeer ge-

voelig gezongen “Im Abendrot” heeft de harten geroerd, reden waarom het stuk nog een keer werd ge-

zongen. De dames trakteerden de zangers op een grote doos bonbons. 

Van ons ontvingen zij een cd met daarop enkele mooie muziekstukken, gezongen door SI-TARD. Deze 

muziek heeft Henk Veldman ook nog mee gezongen tijdens zijn lidmaatschap. 

De dames vonden het fijn om de tweede helft van de repetitie nog mee te maken.   

Koorfoto 2002 waar Henk ook opstaat 



Nw 
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Vrienden van SI-TARD 

Wiel van Eeghem 

In de aanloop naar ons jubileumconcert vorig jaar is een sponsorcommissie in het leven geroepen 

om er voor te zorgen dat de kosten van het concert niet te zwaar zouden  drukken op de begroting 

van het koor. 
 

Dankzij het goede en vele werk van deze commissie  is het gelukt om van 4 bedrijven  te vinden 

die bereid waren eenmalig bedragen van  resp. € 500 en € 1000 te sponseren.  Daarnaast is een 

groot aantal personen benaderd met het verzoek “Vriend van SI-TARD” te worden door een donatie 

van € 100 te doen. Maar liefst 30 maal is hierop positief gereageerd, waarbij 23 keer daadwerkelijk 

€ 100 is gestort en enkele malen  € 25 of € 50. 
 

Begin april 2013 zijn al deze  begunstigers schriftelijk uitgenodigd voor ons voorjaarsconcert en 

zijn op de hoogte gesteld van de overige concerten die ons koor dit jaar nog op de planning heeft 

staan. In deze brief is tevens een verzoek opgenomen om de financiële ondersteuning voort te zet-

ten. Tot nu toe hebben 10 “Vrienden”  weer een bedrag van € 100 gestort en 5 maal is  € 25 of € 

50 overgemaakt. 
 

Tijdens de ledenvergadering heeft de voorzitter erop gewezen dat het werven van begunstigers 

niet alleen een zaak is van een sponsorcommissie. Elk lid kan in zijn eigen omgeving op zoek gaan 

naar potentiële kandidaten die  “Vriend” kunnen worden. Daarbij hoeft het niet perse om een be-

drag van € 100 te gaan. Elke gift is welkom.  Door de oproep voor medewerking van de voorzitter 

aan de leden tijdens de ledenvergadering  is een koorlid  toegetreden tot de “Vrienden” en  is een 

nieuwe donateur geworven. 
 

Goed voorbeeld doet goed volgen. Wanneer mogen we een 

“Vriend” toevoegen aan de lijst dankzij jouw inspanning ? 

 

Limburg 
©PB 

Op 25 mei jl was er de uitreiking van de koor CD-Award in het Munttheater te Weert. Deze gala-

avond werd georganiseerd door Giocoso uit Weert onder de vlag van VNK-Limburg. De avond was 

gratis toegankelijk voor iedereen, maar natuurlijk vooral voor de koorleden van de deelnemende 

verenigingen.  

Op deze avond werden de genomineerden bekend gemaakt, werd de publieksprijs, de kinderkoor cd 

prijs en diverse andere prijzen uitgereikt. De winnaar van de Eerste Koor cd Award (Giocoso uit 

Weert) mocht ook nog eens optreden en zorgde voor een fantastisch georganiseerd gala-avond.  

 1e prijs:  Vocal Sollys voorheen De Zonnestralen uit geleen 

 2e prijs: Canto Con Fuoco Geleen 

 3e prijs: Mezzo Forte Tegelen 

 Publieksprijs: Adelante Zingt uit Hoensbroek 

 

Alle aanwezigen kregen ook nog eens een CD uitgereikt met korte stukjes van de deelnemende ko-

ren. 

Giocoso uit Weert, Win-

naar vorig jaar en tevens 

organisator van de Gala-

avond. 

Dirigent Rita Scheffers 
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 SI-TARD, van vreuger jaore: 2003 
Piet Besselink 

2003 superdag Kasteelpark Arcen 

Restant Lyceum op achtergrond 

3 Pils? 

Alles onder controle 
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Kasteelpark Arcen  22 juni 2003 

PB 

Prinseske veur Jac 

Bertus op de stoel en Steal Away 

Bij Fred Puts Maasbracht 

Zum Abschied 
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MUZIEKLES: NERGENS GOED VOOR?? 
©Jeroen Schipper 

‘Waarom zou je eigenlijk muziekles geven?’ Dit vraag ik vaak aan basisschoolteams 

die hun muziekonderwijs willen opfrissen. Veelgehoorde antwoorden zijn: ‘Muziek 

verbindt’, ‘Even lekker stoom afblazen’ of ‘De kinderen genieten ervan’. Dat vind ik 

fijne antwoorden. En dat klopt. 

 
‘Muziek maakt slim!’ hoor je tegenwoordig ook vaak. En ook dat klopt. In de media kom ik regelmatig 

wetenschappelijke studies tegen die aantonen dat muziekonderwijs een positieve invloed heeft op de 

cognitieve ontwikkeling. Ook op sociaal-emotioneel gebied en bij taalverwerving zou muziekles veel 

goeds doen. Muziekpedagogen grijpen dergelijke onderzoeksresultaten gretig aan om ons vak te legiti-

meren. En terecht; de wankele positie van het huidige muziekonderwijs wordt verstevigd door dit 

soort argumenten. 

 

 Maar toch, als je het om zou draaien dan zie je hoe vreemd dat  

 eigenlijk is. Lees je ooit ergens hoe goed rekenonderwijs is voor  

 het maat- en ritmegevoel? Of dat jonge kinderen die veel lezen  

 later makkelijker muzieknotatie leren? Of dat Engelse les als  

 belangrijk bijeffect heeft dat een kind meer inzicht krijgt in pop 

 muziek? Natuurlijk niet. Rekenen, lezen en Engels zijn gewoon 

 belangrijke vakken bij de voorbereiding van het kind op een vol 

 waardige rol in de samenleving. 

 Maar het vak muziek lijkt legitimatie buiten zichzelf nodig te heb 

 ben. Dat zit mij dwars. De samenleving is doordrenkt van mu 

 ziek. Op iPod’s en smartphones. In de media. Op betekenisvolle  

 momenten als een huwelijk of een uitvaart. Bij belangrijke maat 

 schappelijke gebeurtenissen zoals sporttoernooien. Of een troons 

 opvolging… En wat dacht je van de invloed van muziek op de  

 identiteitsontwikkeling? Muziek heeft die belangrijke rol omdat  

 het een unieke vorm van communicatie is waarin menselijke  

  ideeën en gevoelens uitgedrukt kunnen worden die niet op een 

andere manier uitgedrukt kunnen worden. Kinderen daarmee in 

aanraking brengen en daarmee vertrouwd te maken, dát is voor mij het belang van muziekonderwijs. 

Andere positieve bijeffecten zijn mooi meegenomen. 

 

Gevoelens uitdrukken  

Ik geef geen muziekles om muzikanten te kweken. Ik geef ook geen muziekles voor de gezelligheid. Ik 

geef muziekles om wat ik zie dat muziek doet met kinderen. Bijvoorbeeld met een leerling als Brian: 

een meervoudig gehandicapte jongen die op veel gebieden moeilijk meekomt, maar in mijn muziekles-

sen letterlijk staat te springen van plezier, op de piano speelt en op zijn gehoor tweede stemmen ver-

zint bij liedjes. 

Ik geef geen muziekles omdat je er slim van wordt. Ik geef muziekles omdat je er mens van wordt. 

 

Jeroen Schipper is vakdocent muziek in primair- en speciaal onderwijs en schrijver van 

twee liedbundels voor het basisonderwijs. Hij schreef ook veel van de liedjes bij de prenten-

boeken rond Bino en voor Bino de Musical. Meer info: www.jeroenschipper.info 

Adverteren in Klankbord? 

 Vraag één  van de bestuursleden naar de voorwaarden. 

 

http://binodemusical.nl/
http://stoerboek.nl/gastblog-muziekles-nergens-goed-voor/www.jeroenschipper.info
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Mien Awd Zitterd 
PB 

Kirmes Zitterd 1941 

Vruiger 
Noe 

Wooròm höbste ein taal, 

Wooròm sjpriks te die dan neit? 

Wooròm höbste ei volk, 

Wooròm achste dat dan niet? 

Wooròm höbste einen aard, 

Wooròm laefste dem dan niet? 

Zèk wooròm? Zèk wooròm?  

‘t Schteit zoor greutsch en daobie dóm. 

‘t refrein oet ‘t vasteloavesleid “Doe kwasteloorem” 

 van 1928 door Vorst Marot Col Hermans 

 

                   



IN MEMORIAM JO ERENS 

Veur dat 'ch in 't laeve Dich koos lere kènne, 
Bès Doe vertrokke nao den euverkantj, 
Wo sjwiegen is, en duuster, ánherruiplik, -
Doe leive Zènger van oos Limburgs Landj. 

Zo IV5b ich Dich dan gaarneit kármen heure 
En vraem bleef mich die joviaal gezich; 
Inter neemes haet mich saer van Dich gesjpraoke, 
Of dae zag niks es sjoons en gouts van Dich. 

Doe hiibs de naam van Limburg oetgedrage, 
Wie eine leeuwerk dae 't vruigjaor brink: 
Vergaete blourne gaon op nuuts dan aope, 
Es dae zie tierelierend leidje zink. 

Wo hoog genág veur Dich de krans gehange, 
Es 'ch daoveur neit tot bie de sjtarre klom? 
Doe hbs oos Limburgs Landj profiel gegaeve 
In de cadenza van dien zilvre sitenn. 

Doe weurs 'ne prechtge jong gewaes, zo heisjt et, 
Get wie ein roos, eine prins, einen echte sjat. 
Hei 'ch Dich, Poëet, in 't laeve lere kènne, 
Wie hei 'ch Dich gaer gehad! 
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 Limburg zingt – Limburg, mie landj 
©PB 

 In deze nieuwe rubriek komen liedjes in het Sittards dialect aan bod van de hand van  

 Felix Rutten (1882—1971) 

 Uiteraard begin ik met een soort ode aan Jochem Erens. 

Felix Jean Joseph Hubert (Felix) Rutten was een Limburgse 

schrijver en dichter. Hij publiceerde zowel in het Nederlands als ook in 

het Sittards dialect. Hij stierf op dezelfde dag als zijn grote vriend en 

schrijver Godfried Bomans. Rutten studeerde Germaanse filologie aan 

de, toen nog Franstalige universiteit in Leuven (België) en promoveer-

de in 1909 in Luik op een proefschrift over Joost van den Vondel. Van-

af 1910 maakte hij reizen door  Europa en Noord-Afrika en deed daar-

van verslag in literaire reisboeken. Tussen 1914 en 1929 verbleef hij 

in Nederland. Van 1919 tot 1929 was hij getrouwd met de schrijfster 

Marie Koenen, met wie hij in het Zuid-Limburgse Geulle woonde. Na 

de scheiding vertrok hij naar Rome. Hij werd bekend als de Limburgse 

Romein en voor zijn promotie voor de stad Rome kreeg hij in 1957 de 

medaille van verdienste van de eeuwige stad. 

De meeste verhalen en gedichten in het Sittards dialect schreef hij 

vanaf zijn 70e verjaardag. Bij zijn 80e verjaardag werd hij benoemd 

tot ereburger van de stad Sittard. In Sittard staat van hem een borst-

beeld in een straat die naar hem is genoemd. 
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 Aet dattȩt dich gout deit 
©PB 

 

 

'Walnoten goed voor bloedvaten' 
Walnoten en walnotenolie kunnen het risico op hart- en vaatziekten verlagen. Deze gezonde  krach-

ten zijn niet alleen te danken aan verlaging van het cholesterol. 

Dat stellen onderzoekers van de Penn State University, Tufts University en University of Pennsylva-

nia. "Dat walnoten gezond zijn voor het hart wisten we al: ze hebben een positieve invloed op het 

cholesterol", aldus onderzoeker Penny Kris-Etherton. "Tot nu toe was het echter onduidelijk welk 

onderdeel van de walnoot dit effect bewerkstelligde. Nu begrijpen we pas echt goed hoe walnoten 

en walnotenolie de gezondheid van het hart verbeteren." 

Onderzoek 

In het onderzoek kregen 15 deelnemers met een verhoogd cholesterol 85 gram hele walnoten, 6 

gram walnotenvel, 34 gram ontvet nootmengsel en 51 gram walnotenolie in vier verschillende ex-

perimenten. Het onderzoeksteam keek naar verschillende processen in het lichaam voor de 

'behandeling' en 30 minuten, 1 uur, 2 uur, 4 uur en 6 uur na afloop. 

Uit de resultaten bleek dat eenmalig olie een positief effect had op de gezondheid van de bloedva-

ten. De hele walnoten verbeterden het HLD; het goede cholesterol. Volgens de onderzoekers bevat-

ten walnoten alfa-linoleenzuur, gamma-tocoferol en fytosterolen: dit verklaart mogelijk het positie-

ve effect op de bloedvaten. 

Voeding 

"Ons onderzoek laat zien dat simpele veranderingen in het voedingspatroon het risico op hart- en 

vaatziekten kan verlagen", vertelt Kris-Etherton. "Vervolgonderzoek moet uitwijzen welke mecha-

nismen betrokken zijn bij de verkleining van de kans."   

 

 

Recept: Walnoten-krabsalade 
 

Ingrediënten voor 4 personen 

2 stuks venkel, 1 sinaasappel, 1 sjalot (gesnipperd), 100 g surimi (fijngehakt) 

2 el walnoten (fijngehakt), 2 el mayonaise (halfvol), 1 el crème fraîche (halfvol) 

sap van ½ citroen en zout en peper. 

 

1 Maak de buitenste bladeren van de venkelknollen los en spoel de bladeren schoon in koud water. 

Breng in een ruime pan water met een beetje zout aan de kook. Kook de venkelbladeren gaar in 

ca. 5 minuten en spoel ze af met koud water. Snijd 1 venkelknol in kleine blokjes. 

2 Snijd de boven- en onderkant van de sinaasappel. Snijd met een mes van boven met de ronding 

mee naar beneden de schil van de sinaasappel af. Snijd zoveel mogelijk wit van de schil weg. Snijd 

met het mes het vruchtvlees uit de vliesjes en snijd het vruchtvlees in kleine stukjes. 

3 Meng in een kom de venkelblokjes met de sinaasappelstukjes, de sjalot, de surimi, de walnoten, 

de mayonaise, de crème fraîche en het citroensap. Breng op smaak met zout en peper. Vul de bui-

tenste venkelbladen met salade en strooi voor het serveren nog enkele stukjes walnoot erover-

heen. 

http://news.psu.edu/story/276393/2013/05/08/research/whole-walnuts-and-their-extracted-oil-improve-cardiovascular


Mannenkoren 

Rayon Swentibold 

KNZV-Limburg 

DATUM TLtD 	KOOR 

2013 
Brunssurns Mannenkoor  BMI( jubileumjaar BO jaar bestaan 

2 juni 	DSM SABIC 	 Ma rcellin us&Petrusfeesten opluisteren Gel een 

Zal B juni 	MIGNON 	 Concert op kasteel Cortenbach b.g.v. 70 jaar Vebego 

Za 15 juni 	ORANJE 	 Internationaal Concert, (juiste tijdstip nog niet bekend) Wa Idreucht 

Zo 23 juni 	SI-TARD 	 Middag-Concert i n de tuin van de Ursulinen. 

Zo  23  jun "-ce  RMK1921 	 Concert te Viersen 

Zo 7 juli 	MIGNON 	 Optreden tijdens Doedag te Geleen 

Za 17 aug 	VN K 	 2Cle   D a2 vd Koo rniu ziek  door  VNK ism Fusion Ontmoetingskerk Errinn aple in @eken 
specble recl us-corn positie nri ,etie Bremer voor Ma nnen koor-Vro uwenkoor en Gemengd koor voor de 20.  editie 

Zo 25 aug 18.3°  SI-TARD 	 St  Rosaprocessie Sittard 

Zo 1 sept 	ORANJE 	 deelname aan concert jubileum Brunssums Mannen Koor 
zo 1  sept 	kMK1921 	 Opluisteren dienst kerk Wittem 
Za 7 sept 	RMK1921 	 Concert in AlsdorffEuropafest 

Zo 15 sept 	RMK1921 	 Opluistering dienst Pelgrimskerk 

Za  5  okt 	20.®  MIGNON 	 Concert in de Hanenhof i.s.m. fanfare Ca ecil ia Schinn en 

zo  bokt 	1"  SI-TARD 	 Concert in de Basiliek Sittard samen met MGV St. Josef HOngen 
za 12 okt 	ORANJE 	 Investituur Orde StLaza rus van Jerusalem,  locatie  St Serva as Basiliek,   Maastricht 

20 okt 	15C°  Beeker Liedertafel 	3 korenconcert (Mannenkoor CMK 1912, projectkoor Coro I ncanto en Mannenkoor Becker Liedertafel)_ 

Asta-cultuurcentrum, Markt, Beek. 
zB okt 	RMK1921 	 Concert in Royal Theater Echt 

Zo 3  nov 	°9.45  MIGNON 	 Ca eciliafeest Opluisteren 1-1.Mis in de Augustinuskerk te Geleen Lutterade. 
Zo 10 nov 	SI-TARD 	 Concert Zonnebloem 
Za 25 nov 	RMK1921 	 Opluisteren dienst St 'Ibrricentiuskerk Rumpen en St Caecili afeest 
Zo 24 nov 	RMK1921 	 Concert te Alsclorf Energiticon 
Zo 24 nov  1000  Becker Liedertafel 	Opluistering euchariseviering St_ Martinuskerk te Beek, met de Missa Tertia van Ludo Cl aese n 

29 nov 	RMK1921 	 Opening Kerstmarkt Geilen ki rchen 

Zo 8 dec 	ORANJE 	 Kerstconcert (waarsdiijn lij k in de kerk van Schinvel d 
Ma 9 dec 	RMK1921 	 Kerstconcert Cicero verpleeghuizen in der Brikke Oave 
zon dec 1500  MIGNON 	 Kerstconcert in de Augustinuskerk te Gel een Lutterade 

Ma 15 dec 1430  DSIV1' SABIC 	 Kerstiuncert voor ouderen in liet Parkstadtheater 
woe 1e dec 1430  DSM. SABIC 	 13' KerstLuncert voor ouderen in de Hanenhof te Geleen 

Za 21 dec 	RMK1921 	 Kerstconcert 

zo  22 dec 	17.00  SI-TARD 	 Kerstconcert St Michieiskerk(Paterskerk) Markt Sittard 
zo  22 der 2000  Becker Liedertafel 	Kerstconcert in het Asta-cuttuurcentrum. 
zo 22 dec  1500  Dsm.SAB IC 	 Kerstconcert met The Strings Mandoline orkest en kerstviering 
Do 26 dec 	1000  Becker Liedertafel 	Opluistering eucharistieviering St. Martinuskerk, Beek. 

2014 
Zo 23 mrt 	ORANJE 	 Voorjaarsconcert met  Brunssums Mannenkoor 

zo 11 mei 	ORANJE 	 Deelname aan internationaal concert Horbach, locatie Krbnungssaale Aken. 

oktober 	ORANJE 	 Investituur Orde StLaza rus van Jerusalem,  lontie kerken kasteel Echteld. 
Zo 5 okt 	MIGNON 	 Concert in de Ma riabasil iek te Sim rd 

16 nov 	SI-TARD 	 Bevrijdingsconcert Stadsschouwburg i.s.m. Oratoriumvereniging Sittard OVS 
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Concertkalender Swentibold 



Dag van de Koormuziek 

ZOste editie! 

17 augustus 2013 

Ontmoetingskerk in Geleen 

Doet u ook mee??? 

tel: 045-5752734 of email: marinaveldmangtelfort.n1 

dagvdkoormuziek@gmail.com  

FUSION 
39 

 

Dit jaar is er op zaterdag 17 augustus een speciale versie van de Dag van de Koormuziek, nl de 20e 

editie. Speciaal voor deze gelegenheid heeft het VNK limburg 3 koorwerken door Jetse Bremer laten 

arrangeren 

Voor Gemengd koor; Pompoen, voor vrouwenkoor; 1 april en voor mannenkoor De Lentefee. 

Na de Dag van de Koormuziek worden deze partituren gratis ter beschikking gesteld aan die koren 

welke daar aan meegedaan hebben.  

 

Maar los van dat gegeven is het gewoon leuk om eens buiten je eigen koor te zingen, ander dirigen-

ten één dag meemaken. Gewoon een hele dag gezellig samen zingen, met elkaar babbelen en aan 

het eind van de dag samen een concert verzorgen. 

Ook is het een unieke kans om samen met jouw partner, vriend, vriendin, collega, familie of wat voor 

relatie dan ook een dag zingend samen door te brengen. Behalve de dirigenten Esther Zaad en Ron 

Hanssen is dit jaar ook Veron Jongstra aanwezig als dirigent. 

 

Op dit moment (26 mei ) hebben zich iets meer dan 30 mannen aangemeld. Dat moeten er toch ze-

ker zo’n 60 tot 70 kunnen worden. De muziekkeuzes zijn heel gevarieerd voor de mannen:  

Down by the sally gardens, De Lentefee en Brown Eyed Girl. 

De 3 werken voor gemengd koor zijn: 

Ev’ry time I feel the Spirit,  Dirait-on  en Pompoen. Want behalve het mannenkoor vormen we samen 

met de deelnemende dames ook een Gemengd koor.  Tot ziens op 17 augustus? 

 

Nog niet aangemeld? Meld je dan z.s.m. aan bij Marina Veldman (045) 575 27 34  of mail  
Het e-mailadres is marinaveldman@telfort.nl of dagvdkoormuziek@gmail.com  
 
Voor slechts € 20,00 heb je een prachtige muzikale dag.  Zie de bijlagen.  Tot ziens op zaterdag 17 augustus in de 
Ontmoetingskerk te Geleen, Emmaplein. 

 Dag van de Koormuziek 
PB 

De dag van de koormuziek is één van de dag-

evenementen van VNK Limburg. 

 

De uitvoerende organisatie is voor het 2e jaar: 

Close-Harmony koor FUSION uit Sittard. 

 

 

mailto:marinaveldman@telfort.nl
mailto:dagvdkoormuziek@gmail.com
http://reliwiki.nl/index.php?title=Geleen,_Emmaplein_50_-_Ontmoetingskerk
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Zangers zingen teveel met hun Oren… 
©Angela van Rijthoven 

Als logopedist ben je curatief bezig, als stemtherapeut ga je uit van wat er is. Ik werk met het authentie-

ke geluid van iemand, en plak daar geen stempel van ‚mooi‘ of ‚lelijk‘, ‚goed‘ of ‚fout‘ op. Natuurlijk zal ik 

de stemgebruiker die zijn stem verkracht leren hoe hij zijn stem goed moet gebruiken, maar ik waak er-

voor iets aan het persoonlijke geluid te veranderen.  

Logopedie daarentegen gaat voorbij aan wat er al is. Logopedisten werken over het algemeen met een 

beperkt aantal standaardtechnieken (Pahn, Coblenzer, Svend, Smith). Deze zijn erop gericht de stem in 

een bepaald gebied te ontwikkelen zodat eventuele (herhaling van) problemen voorkomen worden. Pahn 

bijvoorbeeld, heeft het nasaleren uitgevonden: Met zijn methode kun je je nasaliteit behoorlijk beïnvloe-

den. Middels zijn oefeningen ontdek je „waar je moet denken“ en leer je het zangersformant aan te dik-

ken. In mijn ogen raken de verschillende methodes niet de essentie van wat „stem“ is.“  

Alex Boon is sinds 1984 logopedist, en vanaf 1990 legt hij zich toe op het werken met de stem. In die pe-

riode zet hij in Velp (nabij Arnhem) 'Rond 

je stem‘ op: Een werkplaats voor stem-training, stem-therapie, stem-expressie en stem-revalidatie. Nu, 

in 2004, is Alex een druk-bezet en bevlogen stemtherapeut en geeft hij, naast individuele sessies, ook 

groepslessen en workshops en is hij verbonden aan de Acteerstudio te Den Haag. 

„Natuurlijk kun je zingen met een verkoudheid. Het is alleen al daarom heel belangrijk dat je meerdere 

geluiden van jezelf kent, een andere manier kent 

van het in trilling brengen van de stem. Bij de meeste zang-en spraakdocenten ligt het accent op „mooi“ 

zingen of spreken, oftewel: op de vorm. Heel nuttig natuurlijk, maar zo beperkt!!Bovendien, wat wij hier 

als 

‚mooi‘ of ‚goed‘ beschouwen, kan in een andere cultuur heel lelijk of gekunsteld worden gevonden. Er is 

een bepaalde stroming van boventoonzangers, uit Tuva, die via een enorme druk op de strot een heel 

dichtgedrukt, schrapend geluid als basis maken, en van daaruit prachtige, 

vloeiende boventonen zingen. Wij zien dat schrapen, dat drukken als ‚fout‘. Dáár is het juist goed, het is 

een vereiste voor die specifieke boventoontechniek. Niet het vreemde of onbekende soort geluid bepaalt 

of je je stem goed of slecht gebruikt.” 

“Als je, door welk geluid ook te maken, je stem kwijt raakt of beschadigt, kun je wel stellen dat je iets 

fout doet. Maar door je lichaam goed te observeren, door goed te voelen wat je precies doet en welk ge-

volg dat heeft voor je klank, kom je er vanzelf achter wat jij moet doen. Iedere beweging, iedere spier-

spanning die je maakt staat in principe in relatie tot de stem. Als je hard duwt (alsof je moet poepen), 

krijg je een heel klein geluid. Maar probeer die lichaamsspanning eens aan te wenden voor je geluid en 

tegelijk je stemapparaat open te maken i.p.v. dicht te drukken: je kunt met die spanningen juist geweldi-

ge geluiden produceren!” 

Tijdens de les die ik bijwoonde op de theaterschool te Den Haag zag ik hier een paar mooie voorbeelden 

van: Een man die hard aan een vastzittend touw trok en daarbij hele open klanken produceerde, een 

vrouw die haar hele gewicht op haar armen liet rusten en ging zingen. Op dat moment leek 

het me wat wazig (wanneer ga je in hemelsnaam touwtrekkend zingen??), maar ik hoorde wel wathet met 

de klank van die mensen deed. Thuis ben ik een aantal van Alex’ oefeningen gaan doen, en ik snapte zijn 

idee: Localiseer de spanning in je lichaam, en koppel je stem daarvan los. Als je dit kunt, zul je nooit 

meer met spanning op je stemapparaat hoeven spreken of zingen. Ideaal! 

“Zangers zingen naar mijn mening teveel met hun oren, en te weinig met hun lichaam. 

Terwijl juist het lichaam waarin de stem zit, zoveel bepaalt! Iedere spier, iedere cel in 
het lichaam is met een andere spier of cel verbonden. Het is zaak om je lichaam dus 

goed te kennen en aan te voelen. Als je geen spanning of pijn voelt in het stemgebied 
gebruik je je stem goed, dat is een natuurlijk gegeven. Het is jammer dat zoveel men-

sen zo ver van die waarheid afstaan.” 

Met dank aan Rond je Stem. 
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©Piet Besselink 

Voorjaarsvergadering 2013 
 

Op de onlangs gehouden voorjaarsvergadering van het KNZV-Limburg was als gastspreker Gerard 

Klanderman, voorzitter van het KNZV, uitgenodigd. 

Gerard zou een inleiding verzorgen over het uitgebreide verzekeringspakket dat het KNZV ooit voor de 

leden van de diverse KNZV-verenigingen afgesloten heeft. 

Dat hier aan behoefte was bleek wel uit de vele vragen die de inleider te verwerken kreeg.  

 

Je moet het ijzer smeden als het heet is. 

Echter: voordat Gerard zijn presentatie begon verstrekte hij uitgebreide achtergrondinformatie over de 

activiteiten die momenteel worden ontplooid i.v.m. de festiviteiten rondom het 160-jarig bestaan van 

het KNZV. Deze festiviteiten vinden plaats in de periode waarin ook 200 jaar Koninkrijk der Nederlan-

den wordt gevierd. Ideaal om een aantal "kruisverbanden" te leggen. 

Voor uitgebreide informatie verwijs ik graag naar dit artikel op de website van het KNZV. 

http://www.knzv.nl/nieuws/319-knzv-160-jaar-jong  

 

Loterij 

Natuurlijk geldt ook voor het jubileumfeest van het KNZV dat e.e.a. uitsluitend mogelijk is indien er 

voldoende financiële middelen zijn. Sponsoren werven en subsidie aanvragen ten spijt: om een slui-

tende begroting te krijgen zullen ook de leden van de koren, die bij de 6 KNZV verenigingen zijn aan-

gesloten, hun steentje moeten bijdragen. 

Het KNZV organiseert daarom een loterij: het ligt in de bedoeling om die leden 15.000 loten te laten 

verkopen, waarvan zo'n 20% van de opbrengst overigens direct in de kas van de vereniging stroomt. 

Hoofdprijs: Een auto ! 

 

Landelijk concours 

Een van de hoogtepunten van de jubileumviering van het KNZV zal ongetwijfeld het landelijke con-

cours zijn dat in april 2014 wordt gehouden. Ook een 11-tal Limburgse koren hebben ingeschreven 

voor de voorronde: Arch Luit Arcen, Horster Mk, De Mal-Maaszengers, Chèvremonts MK.1912, 

Genneps Vocaal Ensemble, Die Sevensanghers, Weerter Mk, Maasbrees Mk, Mannenzangvereniging 

Vriendenkring, Mk. St. Remigius, Klimmen, Venray's Mannenkoor, Beeker Liedertafel en uit Brabant 

het Nuenens Mannenkoor. 

5 april jl  was er in een volle schouwburg het jubileumconcert “John Gerits 40 jaar dirigent”. Het 

concert werd georganiseerd door Geleens Mannenkoor MIGNON. John zelf mocht de programmering ver-

zorgen. Omdat hij ook dirigent is van St Pancratius te Heerlen en projectkoor CANTO Limburg waren er 

aardig wat mogelijkheden. Naast de 3 koren waren er nog aardig wat artiesten, zoals, Wendy Kokkelko-

ren,  

Gabriella Massa, Fanfare St Antonius, Marco Gerits, The Family Guys, Big Band the Vitzkids, Anita en  

Kyle Schielen en Jack Vinders. Een heel gevarieerd programma. Gelukkig heeft CANTO Limburg een DVD 

laten maken zodat we nog eens terug kunnen kijken op een mooi concert. 

 

Beeker Liedertafel in nieuwe outfit. 

In april jl had Beeker Liedertafel een bijzonder concert in de 

St Hubertuskerk van Genhout, nl een Kunstconcert waarbij 

koorzang samensmolt met beeldende kunst, blazersensem-

ble, toneel en viool, cello en piano. 

Jong talent Floor Thissen werd ook zeer gewaardeerd als 

mezzosopraan. 

 

 

Zie voor meer informatie in ons rayon de Swentiboldkalender op blz 38. 

http://www.knzv.nl/nieuws/319-knzv-160-jaar-jong
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Het aanleren van de juiste stemtechnieken is een kwestie van millimeters. 

Millimeters van verschil in de positie van de tong, het gehemelte, de kaken, en ook in de spierspanning in 

het onderlichaam na de diepe buikademhaling, en de bijbehorende ontspanning van schouders, keel, kaak 

en lippen. 

Het kan alleen aangeleerd worden door het nadoen van iemand, die het op de juiste manier doet. En het 

kan nagedaan worden, zoals in een ´spelletje´. Imaginatie is een belangrijk hulpmiddel.  

Ademsteun is het einde  
De klassieke stemtechniek is een uitgelezen manier om een goede ademsteun aan te leren. Helaas dreigt 

deze kennis verloren te gaan, doordat teveel zangpedagogen zelf niet meer een klassieke opleiding heb-

ben genoten. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat er momenteel zo vaak operaties plaatsvinden. Logo-

pedie helpt mensen maar gedeeltelijk, omdat de juiste technieken toch echt alleen ZINGEND aangeleerd 

kunnen worden. Het leren ademhalen en het leren ontspannen van keel, strottenhoofd en kaken zijn wel 

zeer effectief bij het nemen van logopedie ter voorkoming of ter genezing van problemen. 

Ademsteun is ALTIJD nodig en veroorzaakt geen klassiek geluid. Ook voor modern 'klinkende' zang is het 

gebruik van voldoende ademsteun ONONTBEERLIJK voor het gezond houden van de stem, en het maken 

van dynamiek op een voor de stem veilige manier. 

 

Onversterkte muziek  
De klassieke stemtechniek is gebaseerd op het onversterkt kunnen zingen en het veilig volume kunnen 

maken. Er is een klankideaal ontstaan, dat in de hedendaagse muziek niet als mooi, echt, en bruikbaar 

wordt ervaren. 

Cathrine Sadolin bestudeerde rock, pop en soulzangers en ontwikkelde zo een spectaculair nieuwe zang-

techniek. Ze verliet niet de oudere klassieke techniek, maar benoemt meerdere stemfuncties (feitelijk 4 

verschillende mondstanden) en schrijft in de hoogte van de stem het gebruik van bepaalde klinkers voor. 

(Alleen met de klassieke techniek kunnen in de hogere registers alle klinkers veilig gezongen worden) Ze 

filmt de zangers die haar technieken gebruiken, om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn voor de stem. 

Ze wordt regelmatig ingevlogen om grote namen te helpen met stemproblemen. Zij hebben, na één ses-

sie met deze op de juiste manier toegepaste methode, weer stem en kunnen hun stadion concerten ver-

volgen. Sadolin is meer een technicus, dan een musicus. Haar lessen zijn goed, maar het is wel een 

beetje alsof je leert pianospelen van de pianostemmer. Voor het gebruiken van haar methodiek om 

smaakvol dynamiek te maken zijn meer kennis en muzikaal inzicht en vermogen nodig.   

Intoneren kan alleen als je jezelf kunt horen  
Veel instrumenten worden voor aanvang van het concert of de opnames gestemd. Voor de zang geldt, dat 

iedere noot weer opnieuw geïntoneerd moet worden. Omdat dat intoneren alleen kan als je jezelf kunt 

horen, is dat in een opnamestudio vaak heel eenvoudig te bereiken. Maar dat is heel anders in een con-

certsituatie. 

Omdat `vals` zingen zo lelijk is, krijg je als zanger de onbedwingbare neiging om teveel volume te ma-

ken. De speciale technieken van Sadolin zijn in de studio vaak niet nodig, maar tijdens concerten bijna 

onontbeerlijk.  

 

Het is niet overbodig te zeggen, dat de monitoring van de zang en het volume van de overige instrumen-

ten op het podium de intonatieproblemen van de zanger kunnen verergeren . 

Beschadigingen  
Tijdens het zingen zet het gebruiken van ademsteun de keel open. Deze ademtechniek is gebaseerd op 

een ongebruikelijke combinatie van spanning en ontspanning in het lichaam van de zanger. Spieren kun-

nen alleen sterker worden door ze eerst correct te gebruiken en ze dan op de juiste wijze te trainen. Bij 

zingen is het aanmaken van verkrijgen van nieuw spiergeheugen essentieel.  

De keel moet openstaan om de stembanden de ruimte te geven voor hun sinusvormige bewegingen. Bij te 

weinig ruimte in de keel krijg je het effect van -schommelen in een te kleine kamer-. Omdat de stemban-

den bij de hoge C bijvoorbeeld 1500 keer uitslaan, kan men zich voorstellen, dat het `op elkaar klappen´ 

het resultaat geeft als de handen van een bongospeler. Daar ontstaat als het ware eelt en zo kunnen po-

liepen ontstaan. Hetzelfde geldt als de zanger lucht doorlaat in een stemfunctie waar dat niet mag.  

Stemtechniek 

©Math i lde  Sant ing 



Karlinger 
Tram sporte GMBH 
Transporte %uk« LebenseraiLtei 

A-14B2 &student, lAilrt.sehaftspark Ser. 311 
Tel.: 6043 7223 67877 Fax : 0043 7223 67877-4 

Rocktrans B.V. 

PrIng Hisdémskraat 4 A 6121 JG Horn 
Tel.: (046) 481 03 62 Fax.. (1346) 461 133 63 

Fa- JAILIK ~teren en Zoen 
Prils! Ellstlarnstreat 4 A 6121 3G Edfri 
Tel 446.1. 461 43 62 Fax: (046 481 03 63 

Geconditioneerd vervoer van alle vloeibare levensmiddelen. 
Koeriersdiensten door geheel Europa SGL 

Actief 

Begeleiding 

rd Revalidatie 

0 Wonen 43 

 

Hoesten, droge keel, pijn, kriebel of schor  
Als je moet hoesten, een droge keel krijgt; als je pijn of kriebel krijgt, hees of schor bent tijdens of 

na het zingen. Alleen de zanger kan voelen of er iets gebeurt. De zanger moet eerlijk zijn.  

Er zijn verschillende fouten mogelijk. Het kan zijn, dat de ademsteun niet goed wordt toegepast. 

(verkeerd of niet goed aangeleerd of niet genoeg getraind) Of men zing te hard, gebruikt de ver-

keerde stemfunctie, of laat lucht door in een stemfunctie waar dat niet mag, of zingt in de hoogte op 

de verkeerde klinker. 

 

 

Een operatie kan mislukken  
Een operatie kan mislukken. Of weer ongedaan gemaakt worden door dezelfde fouten te herhalen. 

Stembanden zijn zo klein als de nagel van een pinkvinger. Opereren is dus een risicovolle aangele-

genheid. 

Soms verliest een stem haar schoonheid door de ingreep. Als men doorgaat met zingen met dezelf-

de technische fouten kan het probleem weer terugkomen. 

Julie Andrews kon niet meer zingen na haar stemoperatie. Ze liep ongetwijfeld problemen op met 

het zingen in musicals in New York. Te vaak wordt zangers nauwelijks rust gegund. 

Behalve de correcte stemtechnieken kun je niet veel voor een stem doen. 

Rusten, zwijgen, slapen, veel water drinken en accupunctuur hebben mij altijd wel geholpen, maar 

niet zoveel als de nieuwe kennis van Sadolin, en de ademsteun, die ik als jong meisje al leerde tij-

dens mijn klassieke zanglessen bij Elisabeth Ooms. 

 

 

Alleen ervaringsdeskundigen  
Alleen ervaringsdeskundigen kunnen de juiste technieken en processen aanleren. 

De meest succesvolle zangers en zangeressen geven vaak geen zangles. Terwijl juist zangers die 

afhankelijk zijn van een lespraktijk voor hun inkomen, veel minder ervaringen hebben met de pro-

blemen van versterkte muziek op het podium, en met de invloed van de akoestiek, en de werking 

van monitoren en hun effect op de zaalversterking. 

Ook hebben ze geen ervaring met de zware belasting door de overvolle concertagenda's van hun 

professionele collega's. 

 

Een goede zangdocent moet zowel de klassieke stemtechnieken, als de moderne methodiek van Sa-

dolin kennen en kunnen uitvoeren. Ook moet er een gedegen inzicht zijn in alle facetten van het op-

nemen en versterken van muziek. 

 

Het inzingen cq 'warm maken' van de stem bijvoorbeeld, wordt veel te schools toegepast. Het is 

veel effectiever de verschillende stemfuncties en hun bijbehorende ademsteun uit te voeren voor 

aanvang van repetitie of concert.  
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Sittards Mannenkoor SI-TARD 
Jochem Erens Hoes 
Kloosterplein 3, 6131 EP Sittard 

Web: www.si-tardni en facebook 

Wil jij zingen? Zing dan met ons mee! 
Kom vrijblijvend luisteren. 

Woensdag-avond? SI-TARD-AVON D! 
Elke woensdag van 20.00-22.15 uur repetitie 

Wil je meer weten? Bel dan gerust met 

voorzitter Theo Hanssen 046 4588870 of 06 22450816 
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Hier had UW advertentie kunnen staan! 

 

Interesse ? Meer  weten? 
 

Vraag ernaar bij onze sponsorcommissie: 
 

Ari Jansberg       Wim Zonnenberg   
mail ajansberg@xs4all.nl                   mail w.zonnenberg@planet.nl 
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