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Van de Redactietafel
©PietBesselink

 Beschermheer

Hallo lezer(es) van ons SI-TARD klankbord,

Dhr Noël Lebens

 Erevoorzitter

Eindelijk is het Klankbord, het koorblad van Sittards Mannenkoor SI-TARD weer gereed. De agenda van SI-TARD en de Concertkalender van Rayon Swentibold zijn
weer aangepast met nieuwe activiteiten. Gedurende de periode dat ik het Klankbord
samenstel, zo vanaf medio 2000, heb ik nog nooit zoveel bijdragen mogen ontvangen van onze zangers en hun partners. Hartelijk dank hiervoor! Vooral zo doorgaan!

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

Helaas hebben we in deze uitgave toch ook weer ruimte moeten maken voor een
“In Memoriam”. Ons voormalig lid, de bas Ton Wanders is onlangs overleden. De
redactie wenst echtgenote Marlies, kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit
verlies te dragen.
Muzikaal gezien zijn we nu helemaal gefocust op ons kerstconcert van 22 december.
Daarna gaan we weer flink aan de slag met het verder instuderen van de Requiem
van Cherubini. En wat gebeurt er verder bij onze collega-koren in het Rayon Swentibold? En daarbuiten? Waar is KNZV Limburg en de VNK mee bezig? Verder in deze
uitgave ook weer allerhande informatie over culinaire zaken, de computer en “Oet
de au doos “ of “Mien Awd Zitterd”. Met de komst van facebook komen de mooiste
foto’s boven water.
Maar er is nog meer mogelijk, bijvoorbeeld adverteren in dit blad. Het is nog steeds
mogelijk. Weet jij iemand? Laat het een van de bestuursleden weten. Zo help je mee
om de kosten van het Klankbord terug te dringen.
Rest me om iedereen hele fijne feestdagen te wensen en een schitterend, maar
vooral gezond 2014.
Veel leesplezier. Muzikale groetjes ©PietBesselink

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

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

Het is advent. Zo langzamerhand staat alles weer in het teken van het naderende
kerstfeest. In de kerk hangt, evenals in veel huizen, de adventskrans met vier
kaarsen. Iedere week wordt er een kaars meer aangestoken. Buiten is het iedere
dag wat langer donker, de meteorologische winter is begonnen en binnen gaat
het licht steeds vroeger aan. De natuur gaat in winterslaap, maar we proberen elk
jaar weer om de natuur dan maar in huis te halen. We gaan op zoek naar een
mooie kerstboom, de lampjes gaan aan, de adventskrans straalt (kaars)licht uit
en we verlangen naar een mooie en misschien wel witte kerst.
December is de maand van de verwachting. Dat is al eeuwenlang het geval en zal
ook nog heel lang zo blijven. Het is ook de maand van de kerstconcerten. Iedere
zichzelf respecterende muziekvereniging wil graag aan de buitenwereld laten horen dat het bijna Kerstmis is. Zo ook natuurlijk ons eigen koor. Het wordt ongetwijfeld weer een mooi concert. De voorbereiding hierop is in volle gang. Er wordt
flink gerepeteerd aan nieuwe werken en uiteraard staan ook enkele bekende werken van vroeger op ons repertoire. Ik ben er van overtuigd dat na afloop niet alleen de toehoorders, maar ook onze eigen zangers met veel voldoening zullen terugzien op dit concert.
December is ook de maand van de jaaroverzichten. Niet alleen de hoogtepunten
in de sport passeren dan de revue, maar ook de (inmiddels niet meer zo) actuele
gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De crisis is opeens niet meer zo actueel,
de ramp op de Filippijnen is al weer zo lang geleden en wat was er ook al weer
gebeurd in januari? Het lijkt wel of de wereld steeds sneller draait.
Daarom ook is het goed dat we in de Kersttijd ons even bezinnen op wat is geweest, maar vooral op wat nog komen gaat. Het is een tijd waarin we misschien
even weer de rust vinden om niet alleen te genieten van mooie muziek, ons gezin
en de gezelligheid in ons huis, maar ook om even stil te staan bij die andere mensen voor wie het lot wat minder gunstig gezind was.
Ik wens u allen een zalig Kerstfeest en een gelukkig 2014

Theo Hanssen, voorzitter

SI-TAARKE: Muziek is de moedertaal van het hart.
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Agenda SI-TARD
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Harie, Danke veur de aandach
PB

Harie Bronneberg, Wie kent hem niet?








Sjriever in de MeM,
Ridder in de orde van de Pappegey 1990,
Ziepesjprènger sinds 1998
Stichting behoud Kollenberg
Secretaris NRG– Limburg
Columnist geZIEN
Columnist drimble

En zo zijn er nog veel meer activiteiten te
vermelden over Harie. Hoe gemakkelijk
ging het vroeger niet. Je vroeg aan Harie of
er een: “sjoon stjökske in de Mem* koosj
kòmme” en dat werd geregeld. Zeker in de
tijd dat “onze”Frits Hamers”de scepter
zwaaide.
Dat is tegenwoordig wel ff anders. Zeldzaam dat we kosteloos aandacht krijgen in
het weekblad.
Dus Harie, bedankt dat we toch weer even
aandacht kregen voor ons SI-TARD!!
Laten we hopen dat we nog heel lang het
Stille Nacht ten gehore mogen en kunnen
brengen onder de bezielende leiding van
onze huidige dirigent Emannuël Pleijers.
* De MeM was vroeger de naam in de
volksmond voor de Maas en Mijn. De huidige Trompetter/ Maas en Mijn
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Maximiliaan Pleijers 14-11-2013
PB

Hallo Sare Anne en Emmanuël. Langs deze weg willen we jullie nogmaals van harte feliciteren met de
geboorte van jullie zoon Maximiliaan. Wij, van SI-TARD, wensen jullie heel veel levensgeluk met deze
nieuwe “tenor”.
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St Caecilia - SI-TARD
PB

Zaterdag 23 november jl hield ook SI-TARD weer de traditionele St. Caeciliaviering. Eerst werd in de Grote Kerk de
eucharistieviering muzikaal opgeluisterd ter ere van onze
(oud) leden en overleden leden en vrienden van SI-TARD.
Vervolgens waren we allen te gast in ons repetitielokaal
Uiteraard moest onze kersverse papa-dirigent zo snel mogelijk na de mis terug naar een huis vol met
Kraambezoek.

Dit jaar hebben we 2 jubilarissen bij SI-TARD:

Jo Aarts 40 jaar lid

Leon Tonglet 25 jaar lid
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St Caecilia - SI-TARD
PB

23 november
2013
St Caecilia

SI-TARD
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St Caecilia - SI-TARD
PB

Uiteraard werden we culinair ook weer goed verwend. Dit jaar
door Chez Servé van ‘t sjterfhoes. Het zag er niet alleen goed
uit….het smaakte ook voortreffelijk.
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St Caecilia - SI-TARD
PB

Ger Bertholet en Roger Moreno

Zaterdag
23 november 2013
St Caecilia
SI-TARD

11

Gevaarlijke Muziek
 Margriet Smeets

Als je net verkering hebt, is favoriete muziek niet echt een gespreksonderwerp. Je hebt wel wat beters te doen en daar gaat veel energie in zitten. Vroeger zag je elkaar in de meeste gevallen hooguit
een paar keer per week en opbellen werd gezien als een functionele activiteit ( “ik ben een uurtje later”) en zeker niet als een middel om achter elkaars gedachten te komen. Trouwens, de telefoon hing
in de gang waar iedereen door heen liep en dat leidt ook niet snel tot een diepgaand gesprek.
Met de muziek begint de verkering en heel veel vrouwen hebben herinneringen aan zoetgevooisde
stemmen, terwijl ze zachtjes rondzwierden op de dansvloer. De zanger was van meer belang dan de
muziek: de zanger maakte de betovering en het nieuwe vriendje werd in het romantische beeld opgenomen. Ooit heb ik eens een meisje horen zeggen: “hij lijkt niet op John Travolta, dus dat kan niks
worden.” Typisch een geval van teveel realisme en dat maakt een verkering niet echt toekomstbestendig.
In de beginfase van de verkering is muziek dus heel hard nodig om de romance te helpen opbouwen,
maar dat hoeft niks te zeggen over de muziek die je mooi vindt. Ik hou bijvoorbeeld van ouderwetse
militaire marsmuziek en een van mijn sterkste muziekervaringen was, om achter Kunst en Genoegen
uit Leiden aan te lopen, terwijl ze marcherend teruggingen naar de bus na afloop van een taptoe.
Dat was pas discipline! Dat was pas muziek! Als hier de processie is afgelopen, waaiert de hele kluit
uiteen, richting cafés. Mijn man loopt niet echt weg met marsmuziek, maar hij kan zich er wel wat bij
voorstellen.
Gaandeweg de relatie vordert, komen de muziekvoorkeuren langzaam boven water. Het begint
meestal met de vraag: “kan dat niet wat zachter?” of, al een stapje verder “niet meezingen graag,
dat klinkt vals”. Gelukkig kwamen we er vrij vroeg achter dat we alle twee van opera houden, met
een sterke voorkeur voor Verdi. We zijn jarenlang naar Zuid Frankrijk gereden met la Traviata keihard uit de ramen galmend. Eensgezind genietend, namen we de files voor lief en wanneer we het
drama uitputtend tot ons genomen hadden, dan werd het tijd om over te schakelen op Paolo Conti.
Kortom, wat muziek betreft waren we nog redelijk inschikkelijk. Tot het moment dat ik die Winterreise van Schubert opzette, per ongeluk hoor, toen hij in de kamer was. ‘fremd bin ich eingezogen,
fremd zieh ich wieder aus” zingt Fischer-Dieskau en toen waren we in fase twee aangeland: “kan die
treurmuziek af? Vreselijk, ik snap niet dat je daarnaar kunt luisteren”.
Ik beging de fout om te gaan uitleggen waarom dit nu echt absoluut mooie muziek was. Ik kan iedereen afraden om een dergelijke discussie te gaan voeren. Voor ik het wist was ik in de kern van onze
relatie verzeild geraakt. Gelukkig had ik dat nog net op tijd in de gaten en kon ik een acceptabele
afronding plaatsen: “je hebt gelijk, inderdaad wat treurig, niet iets voor nu. Glaasje wijn, dan maar?”
Fase drie kwam met de Mattheus Passion. Naar mijn idee de ultieme muziek en een van de mogelijke
redenen waartoe wij op aarde zijn. Ik had mij net voor de televisie genesteld voor een mooie uitzending en enige overtuigende woorden gesproken over de noodzaak om nu maar eens naar deze muziek te luisteren. Welnu, het openingskoor werd uitgezeten, de rest van de uitvoering werd
opgenomen en een of andere voetbalwedstrijd nam de plaats op het scherm in. Dit hele proces verliep erg efficiënt: er werd subtiel gedreigd met hoofdpijn en nog zo wat en dat wilde ik toch zeker
niet voor mijn rekening nemen? Trouwens, waren er nog van die lekkere peperworstjes? Graag twee,
maar wel dun gesneden. Mooi, dank je wel.
Op woensdagavond is de repetitie van het zangkoor. Sindsdien heb ik mijn vaste Bach avond. We
genieten gelijktijdig van muziek, alleen op gescheiden locaties. Een goede oplossing, daar had ik eerder op moeten komen!
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Mattheus Passion voor Dummies?
 Piet Besselink

Op zich is dit artikel interessant voor mensen die niets van de matheus passion of van muziek afweten.
De titel is alleen helemaal niet aardig. Dit is niet voor dummies maar voor mensen die geïnteresseerd
zijn in muziek en die meer willen weten. Ik denk dat het verstandig is de titel te veranderen.
De Matthäus-Passion is geschreven voor twee koren (groepen zangers en instrumentalisten). Een compositie met dubbele koren (cori spezzati) was ten tijde van Bach vooral in de Venetiaanse opera gebruikelijk. Tegenwoordig is het overigens gebruikelijk om slechts met één groep solisten en met
één continuogroep te spelen.
De passie sluit aan bij de werkwijze die Bach ook in een groot aantal cantates toepaste. Er zijn een aantal hoofdelementen:



Recitatieven (de verhaallijn volgens het evangelie van Matteüs), gezongen door solisten. Hiervan zijn
twee soorten: het recitativo secco (summier begeleid met lange liggende akkoorden, en het recitativo
accompagnato (een recitatief waarin de begeleiding een meer polyfoon karakter heeft)



Koralen (die weliswaar uitgecomponeerd de bestaande tekst en melodie volgen van standaardkoralen)

Aria's (persoonlijk gedichte teksten, meest in A-B-A-vorm (Da Capo))
 Koorgedeeltes (doorgaans commentaren vanuit de menigte op de gebeurtenissen)
De beide zangkoren vervullen op een aantal momenten in de Matthäus-Passion verschillende rollen. Op
zes plaatsen vindt een dialoog plaats tussen gelovigen en de ooggetuigen. Koor I "speelt" hierin de rol
van de 'Dochters van Zion', een personificatie van tijdgenoten van Jezus en dus ooggetuigen van het
verhaal. Koor II staat voor de 'gelovigen' waar en wanneer ook ter wereld. Op andere plaatsen in de
Matthäus-Passion staat koor I voor het hogere, goddelijke en koor II voor het lagere, wereldlijke. Op
weer andere plaatsen vormen beide koren samen één groot koor. In de afbeelding hiernaast is met kleur
aangegeven welk koor welk deel moet zingen en spelen.
De Matthäus-Passion heeft een heldere opbouw. Na het groots opgezette openingskoor vertelt de Evangelist het lijdens- en sterfverhaal van Jezus met minimale muzikale begeleiding. Deze vertellijn wordt
onderbroken door recitatieven, aria's en koralen, om een individuele of collectieve reflectie op het verhaal te geven. De Matthäus-Passion eindigt bij de dood en graflegging van Jezus met het slotkoraal "Wir
setzen uns mit Tränen nieder".
De Matthäus-Passion bestaat uit een kort eerste deel en een lang tweede deel. Hiermee geeft Bach
een kruisvorm aan. Het 'snijpunt' van dit kruis vindt plaats rondom de verloochening door Petrus: precies halverwege het eerste deel kondigt Jezus aan Petrus aan dat deze hem driemaal zal verloochenen
en na ongeveer even lang in het tweede deel vindt dit daadwerkelijk plaats .
Wil je meer weten over de Mattheus Passion? Kijk maar eens op YouTube en typ in: Mattheus Passion voor Dummies
Dan moet je deze regel krijgen: http://www.youtube.com/watch?v=4zljbEbdkgs In dit filmpje van ongeveer
6 minuten worden diverse elementen uit de Mattheus Passion uitgelegd: de evangelielezing, de dramatiek, de overwegingen en symboliek. Kijk en luister.

Beeldmateriaal: Matthaeus Passion dvd, Koopman, Ton & The Amsterdam Baroque Orchestra, Challenge
Records

Bronnen: Wikipedia en YouTube
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Nóndedjuuke
Piet Besselink

Tja, het weer zat ons niet echt mee met de St Rosaprocessie. En we stonden er nog wel zo sjiek op met
onze nieuwe strikjes en pochette. Dat was een hele klus voor een aantal dames van ons Damescomité.
Overleggen over de materiaalkeuze, uitzoeken hoe je die “accessoires”maakt stof inkopen, passen, meten
en aan de slag. Daarna het aanpassen en uitreiken aan de leden.

Dames
BEDANKT!!
namens
SI-TARD
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Damescomité SI-TARD
Martin Dieteren

De dames van SI-TARD
In het afgelopen half jaar kwamen de dames 2 keer bijeen om met elkaar afspraken te maken
over een aantal uit te voeren activiteiten.
Zo werden de catering van de Marathonrepetitie en van de fietstocht verzorgd met vla, koffie en
broodjes en werd de algehele verzorging van de inwendige mens tijdens de Caecilia-avond geheel
door de dames geregeld. Er was voldoende koffie/thee met vla, en later op de avond konden wij
genieten van een goed buffet dat door hen bij een bevriende ondernemer was besteld.
Ook hebben een aantal dames zich gedurende de zomermaanden bezig gehouden met het vervaardigen van nieuwe strikjes en pochetjes. Het resultaat mag er zijn ! De mannen zien er weer
fantastisch mooi uit. Chapeau ! Daarnaast werden, als klap op de vuurpijl door deze dames de
smokings gecontroleerd. Eenieder moest op een afgesproken avond, gestoken in zijn smoking,
spitsroeden lopen. Hier en daar werd een correctie aangebracht, en de noodzakelijke veranderingen aan de kostuums werden door de dames zelf uitgevoerd. Voor twee zangers werd een nieuwe
smoking aangeschaft. Om dit alles in goede banen te kunnen leiden, hebben de dames sedert
begin september een eigen kast in het lokaal, waarin zij de reserve kostuums en de overige zaken
die zij nodig hebben kunnen opbergen.
Ook is gedurende de zomerpauze door een aantal dames en met hulp van een paar mannen het
lokaal goed onderhanden genomen. Er is geboend, gestoft en geschrobd, en na de vakantie zag
alles er weer piekfijn en fris uit. Ook hiervoor moet een pluim worden uitgedeeld.
Verder hebben een aantal dames zich bezig gehouden met het bezoeken van langdurig zieke zangers. De zieken waren zeer verguld met de belandstelling en met het bloemetje dat hen werd
aangeboden. Ook werd een bloemetje bezorgd bij een zanger ter gelegenheid van zijn 50-jarige
bruiloft, en werd een passend cadeautje uitgezocht voor de dirigent ter gelegenheid van de gezinsuitbreiding..
Tot slot zij nog vermeld dat er binnen de groep de gedachte leeft over het wederom organiseren
van een brunch, maar daartoe moet eerst nog worden nagegaan of er belangstelling bestaat voor
dat evenement.
In de nabije toekomst zullen de dames ook de nazit van het Kerstconcert en de Nieuwjaarsborrel
verzorgen.
Tijdens de laatste bijeenkomst werden er aanspreekpunten voor de diverse werkgroepen ingesteld, en werden de groepjes nog een keer benoemd. Het staat uiteraard alle dames die mee willen werken vrij om zich bij een groepje aan te sluiten.
Aanvulling Redactie:
Artikelen en foto’s van en door de partners van onze zangers (of de zangers zelf natuurlijk) blijven
ten alle tijden van harte welkom. Gewoon mailen aan si-tard@hetnet.nl Piet Besselink
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GSM 06-50 52 01 85
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Reanimatiecursus SI-TARD
Theo Hanssen

Reanimatie cursus.
Het heeft wel wat moeite gekost, maar uiteindelijk is het zo ver, dat ons home voor iedereen bereikbaar is.
Met medewerking van de gemeente Sittard-Geleen is er een traplift geplaatst, waardoor ook minder
mobiele mensen ons lokaal kunnen bereiken. We willen daarvoor onze dank uitspreken aan alle verantwoordelijken binnen het gemeentebestuur en speciaal aan dhr. Chrit Savelkoul, die ons met raad
en daad heeft bijgestaan.
Het was echter niet mogelijk om, op grond van regelgeving, een AED apparaat in ons home geïnstalleerd te krijgen. Daarom hebben we, samen met harmonie St. Jozef,
zelf een apparaat aangeschaft. Dat betekende wel, dat we
voor voldoende gekwalificeerde mensen moesten zorgen.

Op 17 juni kregen enkele leden van zowel de harmonie als van ons koor een cursus reanimatie. Het
was niet alleen een zeer leerzame avond, maar er kon gelukkig ook wel wat gelachen worden. Paul
hield alles goed in de gaten en alle deelnemers slaagden uiteindelijk voor de cursus. We hopen
uiteraard dat we het geleerde nooit in praktijk hoeven te brengen, maar als het onverhoopt toch nodig zal zijn, hebben we voldoende mensen in ons midden die onmiddellijk weten hoe te handelen.
De foto's geven een impressie van deze avond. Het valt daarbij wel op hoe gewillig Paul zich door de
voorzitter laten (re)animeren.
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Pensioen
De oude Drees hield van de mensen
en wilde hen een verzorgde oude dag toewensen
Dus ontwierp hij de AOW
En heel het land riep blij: Hoezee
En zo werd er gezorgd voor de Oude van Dagen
en het was er voor alle bevolkingslagen
En al was dat inkomen niet zo heel erg groot
je hoefde niet meer te werken tot aan je dood
De rijkeren wilden het daar niet mee doen
en spaarden verder voor een aanvullend pensioen
De fondsen kregen daardoor meer centen in kas
en uitbetalen hoefde men veel later pas
Hee, dachten de fondsen, dit moet ook voor de gewone man
zodat hij later wat ruimer rondkomen kan
We regelen dat met zijn kleine salaris
Hij zal er blij mee zijn als hij straks klaar is
En zo spaarden de fondsen die centen erbij
Vooruitzichten mooi en iedereen blij
De pensioenfondsen spaarden en bulkten van 't geld
Het beloofde heel wat, iedereen welgesteld
Doch de regering greep ONS geld zonder ONS iets te zeggen
en de fondsen begonnen fanatiek te beleggen
En dit alles was helaas het begin
En de plus in de pot werd een droevige min
Directeuren en Commissarissen verzaakten hun plicht
Want op ONS geld hield men geen zicht
De pot raakte leeg, het overschot slinkt
Na alle onderzoeken denk ik wel dat het STINKT
Niemand krijgt boete, niemand krijgt straf
Van HUN kapitaal gaat geen centje eraf
Een beloninkje hier een gouden handdrukje daar
Maar de pensioengerechtigde is zwaar de sigaar
Inleveren Babyboomers, jullie zijn met te veel
Dat ook zo velen betaald hebben is niet essentieel
En ook de AOW leeftijd is veel te laag
Al die vijfenzestigplussers zijn een vervelende plaag
Dus pensioenen verlaagd, pensioenleeftijd verhoogd
Want alle opgespaarde potten zijn bijna opgedroogd
Wat er aan geld is verdwijnt naar Europa
Dus pak je rollator en werken, opa!!
Kom op partijen, heb geen harten van steen
Kijk voor de verandering eens om je heen!!
De oudere arbeiders mankeren wel wat
Hebben soms kwalen, door hun arbeid gehad
Daarbij, wie wil de oudere arbeider nog hebben?
De man die zijn kracht met de jaren zag ebben!
Moeten zij nu nog werkelijk solliciteren
Van de pluchezittende dames en heren?
Willem Drees kijkt droef op ons neer, het was toch geen spel?
Maar met het beleggen leek het dat wel
Zijn menslievende plan, het had zomaar gekund. Maar de arbeider op leeftijd is zijn
18
plan niet gegund.

Vanaf 30 november verhuisd
naar het Tempelplein Sittard

Adverteren? Binnenkort ook op onze website
Vraag ernaar bij een van de bestuursleden
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Damescomité
Marijke de Vries-Eliveld

Beste koorleden,
Er bestaat sinds dit jaar een damescomité!
Samen met een afvaardiging van het bestuur zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen op 23 januari
2013.
Er werden toen enkele activiteiten genoemd waarbij wij als dames een helpende hand kunnen bieden,
zoals:
assistentie bij het poetsen van het lokaal
verzorgen van de kleding
ideeën aandragen voor speciale gebeurtenissen zoals de kerstviering
aandacht voor lief en leed d.m.v. een bezoekje en/of bloemetje
samen met het bestuur stimuleren dat uw partners meegaan naar uitvoeringen.
Als u bovenstaande punten eens doorneemt heeft u vast gemerkt dat er ondertussen al veel gedaan is
door ons comité:
u repeteert in een schoon lokaal
de kleding is geïnspecteerd en wordt evt. vermaakt
de catering t.b.v. de diverse activiteiten wordt verzorgd
zieken en jubilarissen worden bezocht.
Dat laatste natuurlijk alleen als wij op de hoogte zijn.
Wij vragen u daarom uw partijcommissaris e.e.a. te laten weten, zodat Martin Dieteren, onze contactpersoon, ons kan informeren.
Wij zijn blij een bijdrage te kunnen leveren aan het ondersteunen van de kooractiviteiten. Zo
wordt de onderlinge verbondenheid versterkt en inspireert het tot nog meer inzet van u als
koorzangers en tot een grotere betrokkenheid van uw echtgenotes.
Met vriendelijke groet, namens het damescomité,
Marijke de Vries-Eliveld

SITAARKE: Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk.
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De Vonkendoos
PietBesselink

In de vorige uitgave beschreef ik waar je kennis in het algemeen kon weghalen of vinden op de PC.
Ook werd heel even geschreven over een gratis virusscanner.
In dit artikel gaan we iets verder in op het gebruik van facebook. Ook SI-TARD heeft een eigen groep
op facebook, bereikbaar via https://www.facebook.com/groups/116065521835453/ Tenminste als je
een facebook-account hebt. Facebook is zo’n beetje de grootste netwerksite ter wereld.
Voor je een profiel op Facebook aan kunt maken, moet jij je eerst aanmelden. Surf hiervoor naar
www.facebook.com. Je krijgt dan een registratieformulier te zien. Vul hier je voor- en achternaam, je
mailadres en je wachtwoord in. Vermeld ook je geslacht en geboortedatum en klik vervolgens op de
knop 'Registreren'.
Hierna verschijnt een scherm waar je nog een extra beveiligingscontrole moet doorlopen. Tik de code
over in het vakje. Klik dan niet direct op registreren, want in dit venster vind je ook nog een link naar
de voorwaarden. Lees die even goed door, zodat je weet waar je mee akkoord gaat als je je aanmeldt. Zo geef je Facebook bijvoorbeeld het recht om de door jou geplaatste foto's te gebruiken. Als je
dit niet wilt, heeft aanmelden (of foto's plaatsen) weinig zin. Kun je je wel vinden in de voorwaarden?
Klik dan op registeren.
Het is natuurlijk leuk als je ook direct wat mensen toe kunt voegen aan je vriendenlijst. Facebook helpt
daarmee door je naar vrienden te laten zoeken met behulp van je mailadres. Als je Gmail, Windows
Live Messenger, Windows Live Hotmail of een ander mailadres hebt, dan kun je je hiermee aanmelden.
Facebook kijkt dan aan de hand van je adressenboek(en) welke contacten al lid zijn bij Facebook en
geeft je de mogelijkheid die mensen meteen uit te nodigen.
Als je liever eerst even kijkt naar wat Facebook precies is, kun je onderaan het scherm ook klikken op
'Deze stap overslaan'.
De volgende stap is het invullen van je profiel. Er worden verschillende vragen gesteld, onder meer
over je opleiding en je werk. Vul alleen in wat je in wilt vullen. Als je de vakjes hebt ingevuld, klik je op
'Opslaan & Verdergaan'.
Ook hier heb je weer de mogelijkheid om de stap over te slaan.
Tot slot kun je een profielfoto aan je profiel toevoegen. Zoals je eerder hebt kunnen zien, geef je Facebook met het uploaden van die foto het recht om de foto ook te gebruiken. Dit zal waarschijnlijk niet
gebeuren, maar het kan wel verstandig zijn om in ieder geval een beetje vooruit te denken als je de
foto plaatst.
Je registratie is nu bijna voltooid. Je moet alleen je gegevens nog bevestigen. Ga naar de mailbox van
het adres dat je bij de registratie hebt opgegeven. Hier heb je net een bericht van Facebook gekregen.
Volg de aanwijzingen op.
Als je weer terug gaat naar de website en inlogt met je registratiegegevens, dan kun je je huidige
profiel bekijken. Je hebt dan alsnog de mogelijkheid om de gegevens aan te vullen. Ook kun je berichtjes sturen en bekijken, evenementen plaatsen, spelletjes spelen en groepen opzetten of je aansluiten
bij groepen. Ook kun je nu door andere Facebook-leden gevonden worden. Kortom, het netwerken kan
beginnen!
Denk goed na over wat je met je profiel wilt en handel daarnaar. Gebruik je het zakelijk? Haal er dan
het maximale uit door een zakelijke account aan te maken en je professioneel te profileren. Gebruik je
het privé? Zorg dan dat je alleen mensen toegang geeft die je kent.
Zet geen persoonlijke, gevoelige informatie in je profiel. Facebook heeft in haar voorwaarden opgenomen dat de geüploade data door haar gebruikt mag worden. Als je het slecht treft, kom je zo een foto
of opmerking van jezelf tegen waar je deze niet verwacht.

SITAARKE: Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek
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Tosca

Nico Kooi

Met de Heerlense Oratoriumvereniging naar Tosca.
Liefde, moord en explosieve muziek
Het ging er heftig aan toe in Puccini’s opera Tosca .Opera Zuid bracht deze klassieker in de regie van Nicola Gluck onder andere in de theaters van Antwerpen en Sittard .Opera Zuid had hierbij de medewerking van de Heerlense Oratoriumvereniging H.O.V.,aangevuld met een drietal zangers van Si-tard.
Over de medewerking van de koren schrijft Miranda van Kralingen van Opera Zuid
hetvolgende: Opera is elitair , hoor ik vaak om me heen. En tja, het wil nog wel
eens voorkomen dat operahuizen bekende opera’s op een te verheven manier brengen.Voor mij zijn deze opera’s toch echt “voor het volk” voor iedereen dus. Daarom
leek het me een leuk idee om het volk in dit geval koren te vragen om aan deze
Tosca mee te werken In iedere stad waar we komen met Tosca, zingt een ander
oratorium- of operakoor mee. In kostuum en …uit het hoofd. De reacties van de koren waren hartverwarmend en iedereen wilde dolgraag meewerken! OPERA DÓÓR
HET VOLK ,VÓÓR HET VOLK ,dus … Ik bedoel maar.
Tosca speelt in het Rome van 1800, aan het eind van de periode tussen de Romeinse Republiek en het herstel van de Kerkelijke Staat. Na de Franse invasie in 1796
en de bezetting van Rome in 1798 door de Fransen, werd de Romeinse Republiek
uitgeroepen. Deze werd door zeven consuls bestuurd, waaronder ene Angelucci, die
model stond voor het personage Angelotti in Tosca. Aan het begin van de Tweede
Coalitie oorlog (1799 – 1802) werden de Fransen uit Italië verjaagd en werd Rome
bezet door troepen van het koninkrijk Napels. Lang duurde dat niet, want in mei
1800 trok Napoleon Italië opnieuw binnen. Op 14 juni stuitte zijn leger op Oostenrijkse troepen: de slag bij Marengo. Aanvankelijk wonnen de Oostenrijkers. Die
avond kwam er echter een troepenversterking en kon het Franse leger alsnog de
Oostenrijkse troepen verslaan, waarop de Napolitanen zich terugtrokken uit Rome
en de Kerkelijke Staat (tijdelijk) werd hersteld. Een aardig detail: volgens de overlevering vernoemde Napoleon zijn lievelingspaard Marengo naar deze veldslag.
In Tosca is Scarpia de meedogenloze heerser over Rome in die dagen. Een Franse
overwinning zou een eind maken aan zijn bewind en dus werd de vermeende Oostenrijkse zege gevierd met het zingen van een Te Deum. Als blijkt dat de Fransen
toch gewonnen hebben, weet Scarpia zich verslagen en overwint Cavaradossi, de
kunstschilder met republikeinse sympathieën. Maar Scarpia’s wraak is zoet: de
schijnexecutie van Cavaradossi is op zichzelf ook weer schijn en zo sterven in Tosca
zowel de tiran als de revolutionair
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Vervolg Tosca
Nico Kooi
Giacomo Puccini werd geboren op 22 december 1858 in de Noord-Italiaanse
plaats Lucca als jongste telg in een gezin met zes kinderen. Zijn vader, die hem
al op jonge leeftijd orgellessen gaf, overleed toen Giacomo vijf jaar oud was.
Voor zijn muzikele opleiding werd hij naar zijn oom Fortunato Magi gestuurd.
Dankzij een toelage en een lening kon Puccini later aan het conservatorium in
Milaan studeren, waar hij een gedreven student was. In 1884 deed hij mee aan
een concours; dat was het begin van zijn carrière als operacomponist. In 1891
ging het gezin Puccini wonen in Torre del Lago, dat nog steeds een trekpleister
voor Puccini-bewonderaars is. Hier componeerde Puccini de meeste van zijn
opera’s. Puccini haalde de onderwerpen voor zijn opera’s vaak uit literaire werInnovatoren
ken en toneelstukken. In mei 1889 smeekte hij zijn uitgever Ricordi om toestemming aan Victorien Sardou te vragen voor diens toneelstuk La Tosca uit
1887. Puccini vond dit onderwerp uitermate geschikt voor een eenvoudige verhaallijn zonder te veel poespas. Hij wilde niet in de traditie van de grand opera –
die in die tijd in de mode was in Italie – schrijven. In 1898 gaf Sardou zijn goedkeuring voor het melodrama in drie akten.
Maar als zo vaak in de operageschiedenis stuitte ook Tosca op weerstand; het
werk zou te grof en te vrijpostig zijn en de verhaallijn te dun. Tosca werd dan
ook bij de première slechts matig ontvangen. Puccini was echter een kei in het
produceren van “commerciële” opera’s met temperament, sentiment, emotie,
drama, mooie verhalen en melodieën en rijke orkestratie, waardoor Tosca in de
loop van de tijd een van de favorieten van het grote publiek is geworden.
Torre del Lago was een zeer geliefde plek voor hem, waar hij zijn favoriete vrijetijdsbesteding – het jagen – beoefende en vrienden en artiesten kon ontvangen.
Giacomo Puccini overleed op 29 november 1924 in Brussel aan een hartstilstand.
Bronnen: Opera Zuid

25

Zéngentaere ..
Marjolein Koetsier

Ik vergelijk zingen, evenals goed spreken, vaak met het bespelen van een muziek instrument, zoals bijvoorbeeld met het bespelen van de cello. Er zijn drie componenten die in het oog springen
bij het maken van een toon op een strijkinstrument.
De cello bestaat uit een klankkast, een strijkstok en de snaren.
Vandaag gaan we het hebben over de klankkast, die ik, als het gaat over stemgebruik, vergelijk
met ons lichaam. Een cello heeft een mooie ronde klankkast, die helemaal gaat resoneren, gaat
mee trillen en die de toon draagt.
Hetzelfde zou je kunnen ervaren met je eigen lichaam, wanneer je een klank of een toon maakt.
Je bent je eigen klankkast. Wat direct ook duidelijk maakt hoe belangrijk het is, je van dat eigen
lichaam, van je eigen klankkast bewust te zijn. In principe kan je in alle standen een toon of klank
maken, maar je kunt je ook voorstellen dat, wanneer de klankkast van de cello een deuk heeft, of
de hals is verbogen, er dan een minder, of in ieder geval een ander geluid uitkomt. Zo kun je er
ook vanuit gaan dat een verkrampte nek, een holle slappe rug of een spanning in je schouders
bijvoorbeeld, kunnen maken dat je niet je optimale klank kunt vinden en benutten.
Er zijn allerlei lichaamsoefeningen, die helpen je lijf bewust te worden en die werken aan een goede balans tussen spanning en ontspanning, waardoor jouw energie en jouw klank vrijer kan gaan
stromen.
Hieronder een aantal lichaamsoefeningen, die je bewust kunnen maken van je eigen lijf.
 Je lichaam is goed voelbaar als je het helemaal hebt bewogen. Ga dansen, huppelen, springen
en bewegen en voel je lijf daarna heel bewust.
 Schud je vingers, handen, armen, voeten en benen los. Trek je schouders naar je oren omhoog en laat ze daarna vallen. Draai je schouders naar achter en naar voren. Laat je hoofd op je
borst vallen en weer terug. Vervolgens valt het in je nek en weer terug. Doe deze bewegingen allemaal enkele malen achter elkaar.
 Laat je hele romp voorover vallen, veer lichtjes naar de grond. Zet dan wervel voor wervel
weer op elkaar en kom tot stand.
 Span en ontspan je spieren. Er zit helaas vaak onbewust opgehoopte spanning in je lijf, als
gevolg van mentale stress bijvoorbeeld. Deze oefening kan je helpen te ontspannen. Begin met je
voeten te spannen en te ontspannen en werk zo je hele lichaam langs. Denk ook aan je gezichtsspieren.
 Een andere mooie bewustwordingsoefening van je lichaam lijkt op de voorgaande oefening.
Alleen richt je nu alleen maar je aandacht op de verschillende lichaamsdelen, te beginnen met je
voeten. Je scant als het ware je body en voelt hoe de energie stroomt door jouw lichaam. Je probeert je daar helemaal mee te verbinden en heel rustig te zitten of te staan.
Zet beide voeten plat op de grond op heupbreedte, de voeten wijzen recht naar voren, het gewicht is verdeeld over beide voeten. Wiebel een beetje van de voorvoet naar de hak en vindt je
balans. Je knieën zijn los. De rug is lang en recht. De schouders hangen breed en laag. Maak je
nek lang en je neus en kin wijzen recht vooruit. De armen hangen los langs het lichaam en je buik
is ontspannen. Heb het gevoel dat je hoofd zich iets naar voren en omhoog richt en je lichaam
meeneemt, zodat je groeit, maar blijf wel de grond voelen onder je voeten. Voel je ruggengraat
als een kanaal voor energie, verbonden met de lucht boven je en de aarde onder je.
Voel eens goed welke energie er is wakker gemaakt door je bewust te zijn van je lichaam en hoe
dit ten goede komt aan je stemgebruik. Een goede houding straalt kracht en rust uit en heeft
daarnaast ook nog eens een positieve invloed op je mentale gestel. Daarom geeft zingen zoveel
energie en is het zo fijn om te doen.
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Relatiedag Gulpener
Paul Gijzen—Henk Vorstermans

Relatiedag 16 september bij Gulpener,
daags na de Hopoogst

Bedankt voor de mooie dag

Dames en Heren van de Gulpener Bierbrouwerij.
Langs deze weg bedanken wij u heel hartelijk voor de deelname aan uw relatiedag maandag j.l.
De dag naderde onder een regenachtige voorspelling maar op het moment suprême ontpopte deze zich
als zonovergoten najaarsdag die op deze manier een geweldige bijdrage leverde aan het welslagen hiervan. Dat was ons eerste kadootje.
Aangekomen in de bedrijfshal van uw brouwerij werden wij heel vriendelijk ontvangen en ingeschreven,
werden wij getrakteerd op heerlijke vla en koffie en Limburgse liedjes gezongen door een ware troubadour.
Tijdens de fijne wandeling door ons zonovergoten Limburgse heuvelland (ons aller trots… toch) werden
we weer getrakteerd op lekkere hapjes en drankjes in de boerenhoeve en verderop bij het loonwerkbedrijf naast jullie eigen hopvelden.
Daarna ging het letterlijk bergafwaarts de diepte van het dal in naar de feestweide waar niet alleen de
zon scheen maar ook ruimschoots gebruik gemaakt kon worden van jullie biersoorten, zeer goed verzorgde catering en dat alles gelardeerd met muziek en een bijzonder fijne ambiance.
Heel bijzonder vonden wij toch wel het optreden van fanfare St. Franciscus uit Reymerstok in vol ornaat
en bezetting die – als klap op de vuurpijl - samen met de medewerkers van de Gulpener Bierbrouwerij
de Beer Hop Mars ten gehore brachten. Prachtig en ontroerend hebben we dit gevonden en we hebben
er heel erg van genoten. De uiting van deze folklore versterkte bij ons het Limburger-gevoel op een speciale warme manier.
Jullie mogen hier trots op zijn en wij zijn jullie dankbaar hiervoor.
“Bie eedere nuuie daag en zoelang es dat nog kint zulle veer doa aan blieve deenke”.
Met deze dag heeft u ons méér dan een kadootje gegeven. Bedankt daarvoor !
Paul Gijzen
Henk Vorstermans
leden van de barcommissie
Sittards Mannenkoor SI-TARD.
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In Memoriam : Ton Wanders
WvE - PB

Donderdag, 28 november jl, bereikte ons het
droevige bericht dat ons koorlid Ton Wanders
is overleden.
Dinsdag, 3 december vond om 12.30 uur de
uitvaartdienst plaats in de kerk van Christus
Koning in Geleen, met aansluitend de crematieplechtigheid in het crematorium in Geleen
Namens ons koor zal onderstaande annonce in
de Limburger/Limburgs Dagblad geplaatst
worden:
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Oktoberfeest en SI-TARD
Theo Hanssen
Dit jaar hebben we voor het eerst onze medewerking verleend tijdens het Oktoberfeest. Twee avonden lang heeft een team van vrijwilligers hard gewerkt om de
gasten van drank te voorzien.
Vanaf deze plaats wil ik iedereen van harte bedanken voor de inzet tijdens het
afgelopen Oktoberfeest. Het was hartverwarmend om te zien hoe ons koor zich
heeft gepresenteerd: een enthousiaste groep, die niet alleen heel hard werkte,
maar bovenal ook heel veel plezier uitstraalde. Dit gold zowel voor de mensen die
de bestellingen verzorgden als ook voor diegenen die de glazen aanreikten, vulden en weer schoonmaakten. De muziek kwam niet helemaal overeen met het
repertoire dat onze dirigent Emmanuël ons laat zingen, maar de schlagers werden desondanks door heel veel leden volop meegezongen.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de dames die het team kwamen versterken. Opnieuw bleek dat de koorfamilie niet alleen uit zangers bestaat, maar
dat ook hun partners zich verbonden voelen met SI-TARD. Een lid had zelfs de
overbuurman weten over te halen mee te helpen. Het spreekt vanzelf dat wij ook
hem heel dankbaar zijn.
Het uiteindelijke doel was om de kas met wat extra's te vullen en dat is meer dan
gelukt. De grote winst van de twee avonden was voor mij de saamhorigheid die
tijdens het harde werken naar voren kwam. Nogmaals allen van harte bedankt!
Theo Hanssen, voorzitter
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Culinair: beroemde druiven
PB

In deze aflevering van Culinair gaan we het hebben over druivensoorten.
Sommige druiven hebben zich inmiddels ‘opgewerkt’ tot de status van wereldster. Hun
naam staat vaak zelfs groter op het etiket dan die van de producent. Cabernet Sauvignon,
Merlot en Syrah voor rood. En Chardonnay en Sauvignon Blanc voor wit… Wie kent ze
niet? De karakteristieken van De Grote Vijf (want zo worden ze wel genoemd in wijnland)
vindt u hier. Plus van nog een aantal dat u waarschijnlijk ook niet helemaal onbekend
voorkomt.

Rode wijnen
Cabernet Sauvignon: ‘de zwarte bessendruif’. Wie goed ruikt en proeft, komt ook ‘rood fruit’ tegen: bramen en kersen.
Uit de Nieuwe Wereld komen deze gewoonlijk wat rijper over en neigt de wijn vaak wat meer naar zoet.
Menusuggestie:
Deze wijn is een zeer volle rode wijn met een donkere kleur en is daarom niet lekker bij lichtere gerechten. Hij is wel
smakelijk met bijvoorbeeld vleesgerechten zoals biefstuk, eend, paté, braadstuk, pittige kip etc. Ook met blauwe kaas en
sterk smakende worsten is deze wijn zeker een aanrader.
Merlot is vaak rond, vol en vriendelijk. Wie geconcentreerd proeft, ontdekt pruimen, bramen en kersen, en vaak ook wat
laurier. Soms zelfs wat leer… Syrah of shiraz (dat is dezelfde druif) geeft krachtig, rijp, rood fruit, soms zoetige specerijen
en vrij karakteristiek, vaak behoorlijk wat peperigheid.
Menusuggestie:
Een Merlot wijn is sappig en soepel waardoor hij prettig wegdrinkt. De wijn is een goede combinatie met gesmoorde kip,
koude eend, geroosterde kalkoen, lamsvlees, rosbief, kalfsvlees, en ovenschotels met vlees.

Witte wijnen
Chardonnay. Soepel, charmant en met zacht geel (perzik, abrikoos) en/of tropisch fruit (mango, passievrucht) plus frisse citrus. Soms bespeurt u wat vanille of is de wijn zelfs wat boterig. Erg lekker met een kaasje of een snack.
Sauvignon Blanc: uit de Oude Wereld vaak met een zweem groen, fris en ‘puntig’. Met kruisbessen, kiwi, asperges en
groene appeltjes. Uit de Nieuwe Wereld veelal wat ‘geler’, ronder en zachter. Altijd aanwezig: citrusfruit.
Menusuggestie:
Eigenlijk heeft deze wijn een breed spectrum van gerechten waar hij goed bij past. Kalfsvlees, vis en pasta zijn ook heerlijk te combineren.

Vrienden van de beroemde druiven
Rood
Pinot Noir: de druif voor rode Bourgogne maar inmiddels ook daarbuiten ‘ontdekt’. Leverancier van wijnen met donkere
kersen, aardbeien, wildsensatie, leer, paddenstoelen en nog zo wat stillevenattributen.
Tempranillo: spanje in optima forma. Een geur en een smaak van kersen, aardbeien, zwarte bessen, pruimen(jam), cacao, fluwelig, soms vanille en zachte zuren.
Menusuggestie:
Een Pinot Noir wijn doet het zeer goed bij gesmoorde kip, konijn, geroosterde kalkoen, rosbief, lamsvlees en andere
vleesgerechten.
Wit
Pinot Grigio: ook wel Pinot Gris. Maar het beroemdst met zijn Italiaanse naam. Geeft fris, opgewekt wit. Lekker perig,
appelig, soms wat meloen en altijd een frisse citrus afdronk. Heerlijk met een snack of pittige paprika.
Viognier: denk aan een fruitschaal vol rijpe abrikozen en u weet hoe hij ruikt. In de smaak ook abrikoos, perzik, honing,
gekonfijte sinaasappelschilletjes en soms wat gemberzoet.
Menusuggestie:
Deze wijn is een goede combinatie met een lekker (zachte) kaasjes, kruidige (vis)soepen en gegrilde vis.
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Culinair Wijn: feiten en fabels
PB

Wie wat meer van wijn weet, geniet altijd net dat beetje extra. Hoe lang moet wijn luchten?
Wat is nu beter, kurk of een schroefdop? Feiten en fabels uitgelicht.

Hoe lang moet wijn ‘luchten’?
Een fles een uur van tevoren openen zodat ‘de wijn vast even kan luchten’ om zo lekkerder te worden, is een hardnekkig
misverstand. De hoeveelheid zuurstof die door de flessenhals komt is onvoldoende om de wijn tot leven te wekken. Wie
wil zorgen dat wijn zich in het glas meteen al van zijn beste kant laat zien, schenkt deze over in een karaf. Vooral jong
en stevig rood knapt enorm op van zo’n ‘geforceerde’ zuurstofbehandeling. Denk dan bijvoorbeeld aan Cabernet Sauvignon of Syrah.

Sulfiet of niet?
Zwavel of sulfiet klinkt grimmig en bedreigend, maar is het niet. Het wordt eigenlijk door iedere wijnboer gebruikt als conserveringsmiddel. Dat is ook toegestaan. Zo behoudt wijn zijn kleur en kan deze probleemloos de vaak lange reis aan die hij
voor de boeg heeft om daarna ook nog een tijd ‘goed’ te blijven in de winkel. Biologische wijn mag ten hoogste de helft van
de voor ‘gewone’ wijn toegestane hoeveelheid sulfiet bevatten.

Open relatie met de kurkentrekker
Een goede kurkentrekker heeft een open spiraal waar een lucifer doorheen gestoken kan worden. Zo simpel is het. Zo’n
dichte - u kent ze wel, je komt ze vaak tegen in de la van vakantiehuisjes - draait de kurk stuk. Met respect voor alle leuke
designdingetjes: de klassieke kelnerhefboom kwijt zich het beste van zijn taak. Voordelig, doeltreffend en praktisch onverslijtbaar.

Zo zout heeft u het nog nooit gegeten
Zoute pinda’s zijn de doodsteek voor iedere wijn. Het vele zout en het vet zijn fataal. Olijven zijn ook lastpakken, maar blieven wel een heel droge sherry of rosé. Chips daarentegen blijken echte wijnliefhebbers.

Kurk, kunststof of schroefdop?
Bij steeds meer flessen is de echte kurk vervangen door een kunststof kurk. Ook de schroefdop is inmiddels vertrouwd. Er
zijn zelfs al glazen stopjes in omloop, de Vino-Lok. Waarom doen de wijnboeren dat? De reden is: de kurk zelf. Kurk, een
natuurproduct, is niet ongevoelig voor bacteriële infecties. Is dat het geval dan heeft de wijn ‘kurk’. Hij ruikt dan niet goed
en hij smaakt evenmin lekker. Vandaar die omschakeling naar alternatieve sluitingen. Vroeger waren die nota bene alleen
bestemd voor de aller-goedkoopste wijnen. Maar dat is verleden tijd.

Adverteren in Klankbord?
Vraag één van de bestuursleden naar de voorwaarden.
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SI-TARD,

van vreuger jaore: 15 jan 1983

Piet Besselink
Gala Carnavals Concert te Arnhem

Volgens mij waren zo’n beetje alle verenigingen uit Sittard aanwezig in de Rijnhal op
15 januari 1983. Voor mij was het in elk geval indrukwekkend, want het was mijn eerste grote
concert sinds ik lid was geworden in 1982.
Het Gala concert werd uitgevoerd door Harmonie St Joseph olv Will Jacobs, het Sittards Mannenkoor SI-TARD olv Jos Besselink mmv bariton Roger Smeets. Het programma:

Zie onderstaande tekst van het Ernhem Lied op muziek van
Jos Besselink
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Mien Awd Zitterd: De Mert
PB

Afbraak in 1966

Bouw van V&D
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Limburg zingt – Limburg, mie landj
©PB
In deze rubriek komen liedjes in het Sittards dialect aan bod van de hand van
Felix Rutten (1882—1971)
Felix Rutten waor 'ne sjriever en diechter, in 't Nederlands en in 't Zitterts. Hae woort gebore
op 13 juli 1882 in Zittert en sjtorf op 22 december 1971 in Romeo,

Ruttens Reislust
“De wiedte van de welt haet mich getrokke, haet mich weggelok; et laeve in
de ruumte en in de vrieheid: kwestie
van bloud en van kwikzilver van bènnen-in!…”
Felix Ruttens reislust was enorm, het
liefst was hij als zigeuner geboren. Als
correspondent voor verschillende kranten reisde hij door heel Europa. Ook
schreef hij in den vreemde vol melancholie over Limburg en haar schoonheid.
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Aet dattȩt dich gout deit
©PB

Geniet van dit voorgerecht bereid
met gehakt en ganzenlever. Het
voorgerecht is voor 4 personen.
Probeer het gerecht nu!
Voorgerecht bereiding 70 minuten + 30 minuten
voor 4 personen
Ingrediënten:
500 g bloem, 400 g boter, 2 eieren, 400 g bereid gehakt, 150 g verse ganzenlever en
1 losgeklopt ei.
Bereidingswijze:
1. Kneed de bloem en de boter met de eieren en peper en zout tot een glad deeg. Laat het deeg 30
minuten rusten in de koelkast.
2. Rol het deeg uit en beleg er de bodem en de zijkanten van een patévorm mee. Leg de helft van
het gehakt erin. Leg daarop de ganzenlever en dek af met de rest van het vlees. Sluit de vorm af
met deeg en druk de randen goed aan. Smeer de bovenkant in met het losgeklopte ei en maak een
gaatje, zodat de damp kan ontsnappen.
3. Bak de paté 40 minuten in een op 180°C voorverwarmde oven en laat dan afkoelen op een rooster.

Dit heerlijke voorgerecht bestaande uit worst en appels is een heerlijk gerecht. Het is gemakkelijk
klaar te maken binnen 40 minuten.
voorgerecht bereiding 40 minuten voor 4 personen
Ingrediënten:
3 zure appels, 500 g aardappelen, 2 dl melk, nootmuskaat, 600 g worst, 2 el olie en 1 ui.

Bereidingswijze:
1. Kook de aardappelen gaar, plet ze, meng met de melk en breng op smaakmet peper, zout en
wat nootmuskaat. Houd warm.
2. Snijd de appels in dunne plakjes en bak ze 15 minuten in een op 150°C voorverwarmde oven.
3. Snijd de ui in ringen en frituur ze tot ze goudgeel zijn. Laat ze uitlekken op keukenpapier.
4. Bak de worst en plet lichtjes. Schik de worst en de puree op de borden in laagjes met tussen ieder laagje een schijfje appel. Garneer met de uiringen.
Tip: meng een mespunt mierikswortel door de aardappelpuree.
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Concertkalender Swentibold
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Limburgs Koren Festival
VNK-L

Op 24 november jl. vond het Limburgs Korenfestival 2013 plaats in Cultureel Centrum De Haandert in Tegelen. Vocaal Ensemble Kerkrade, onder leiding van dirigente Louise Deal, kreeg 290 punten van de jury en mag zich Limburgs Beste Koor van het Jaar 2013 noemen. Het koor kreeg van gedeputeerde Lebens van Cultuur een cheque
t.w.v. € 5.000,-.
Negentien koren namen deel aan het festival dat voor de 44ste keer werd georganiseerd door de Limburgse afdeling van de Verenigde Nederlandse Korenorganisaties. Een tweede plek met 274 punten was voor Giocoso Weert
onder leiding van Rita Scheffers. Derde werd Vocaal Ensemble Quint uit Venlo (259 punten) onder leiding van Esther Zaad.
De drie winnende koren hebben zich rechtstreeks geplaatst voor de finale van het Nederlands Koorfestival op 13
en 14 juni 2014 in Haarlem. Onderstaand het programma:

Meer informatie over VNK-L staat op : www.vnk-limburg.nl en op de facebookpagina van VNK Limburg
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Website SI-TARD
©Piet Besselink

Geruime tijd is onze website www.si-tard.nl niet bereikbaar. De site staat wel doorgeschakeld
naar onze facebookpagina. Maar niet iedereen kan of wil daar op kijken.
Tegen de tijd dat je dit leest, zo midden december, hoopt de werkgroep dat de vernieuwde website weer beschikbaar is. Het voorblad komt er zo uit te zien:
Via deze knop kom je verder op de
site en bij het navigatiemenu.

En onderstaand de agenda van

Links het blad van de
Organisatie—Bestuur/ereleden
En hieronder de contactpagina.

Het menu wordt nog aangepast zodat we ook mogelijkheden voor oa fotoalbums en eventuele andere media krijgen. Uiteraard blijven we ook bereikbaar via facebook
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©Piet Besselink

Voorafgaand aan het herfstoverleg van KNZV-L hadden we de dinsdag ervoor overleg met het Rayon
Swentibold. We waren te gast bij het RMK1921 koor te Brunssum. Elk aanwezig koor kan daar zijn
zegje doen en proberen we slimme dingen van elkaar te leren en/of te delen. Sponsoring en ledenwerfacties staan dan ook hoog op de agenda. Maar ook het overleg van KNZV-L wordt voorbesproken
waar nodig. En niet te vergeten de Concertkalender van het rayon wordt bijgewerkt. Het blijft overigens lastig om datums van voor– en najaarsconcerten te spreiden. Zo zie je in de Swentiboldkalender
dat er op 16 maart 2014 al drie concerten staan.
Zaterdag 30 november was er dan de jaarlijkse herfstvergadering van KNZV-Limburg in Limburg. Als
coördinator van Rayon Swentibold hoor je daar natuurlijk bij te zijn. Behalve de mededelingen en terugblik op voorgaand overleg worden daar ook de goedkeuring over begroting en plannen vastgesteld.
Heel interessant was de bespreking over de landelijke enquête welke bij alle aangesloten mannenkoren waren gehouden. Zodra deze ter beschikking komt zullen we er dieper op in gaan in een volgende
uitgave. Reacties blijven natuurlijk welkom.

Behalve de enquête was er ook informatie over de bibliotheek van KNZV. Als lid van de muziekcommissie bij SI-TARD ben ik daar natuurlijk behoorlijk in geïnteresseerd. Al enkele jaren geef ik reacties hoe
eea, in mijn beleving, slimmer en beter zou kunnen. Maar het lijkt een hele lange weg.
Door de bouwer van deze database, Gert Uphoff, is een prima geautomatiseerde bibliotheek afgeleverd.
Helaas wordt deze niet gebruikt zoals gemaakt. Maar er blijft hoop.
Als ik inhoudelijk naar de bibliotheek kijkt zijn er van de 1698 muziekwerken nog maar steeds 596 digitaal beschikbaar. En dat aantal wil al sinds maanden maar niet stijgen. Ook duurt het nu te lang, als je
een digitaal werkt opvraagt, dat men het kan inzien.
Bij mijn laatste bestelling werd het werk ook nog eens fysiek naar de secretaris verstuurd. Zonde van de
tijd en de extra kosten.
Heel enthousiast wil men de bibliotheek gaan uitbreiden met moderne werken. Daar plaats ik toch wel
hele grote vraagtekens bij. Want er zijn zoveel uitgevers waar je voor weinig geld muziekstukken kan
kopen. Vaak zijn deze werken ook nog te beluisteren of in te zien voordat je ze koopt. Inmiddels heb ik
een lijst van uitgevers samengesteld van meer dan 45 uitgevers over de hele wereld, waar je goedkoop
en zelfs gratis partituur kan kopen/krijgen. Zo hebben wij bij SI-TARD prima ervaringen opgedaan in
Duitsland en ook Amerika met partituur welke we de laatste jaren kochten.
Dus waarom zouden we veel tijd en ook nog eens geld steken in een database waarvan je het bestaansrecht betwijfelt. Het is ook handig om te weten wat de huidige bibliotheek ons per jaar kost.
Over dit onderwerp zal beslist nog meer geschreven worden.
Een klein stukje uit het bestand wat ik regelmatig bijwerk:
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