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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! 
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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 
       06 - 29 26 09 62 
 

   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 

 
 
Hallo lezer(es) van ons SI-TARD klankbord, 
 
Voor u ligt het Klankbord, het koorblad van Sittards Mannenkoor SI-TARD. 
Vol  informatie, niet alleen over ons koor, maar ook van onze collega-koren in het Rayon 
Swentibold waar wij onderdeel van zijn. Maar ook informatie over en uit de (mannen)
koorwereld. Waren de talrijke bijdragen aan het vorige klankbord éénmalig? Nee hoor, 
ook nu weer meerdere bijdragen. 
 
Uiteraard worden onze repetities  grotendeels gevuld  met het verder instuderen van de 
Requiem van Cherubini.  Dankzij de inspanningen van vooral Gerrit Slopsema hebben we 
de beschikking over oefenbestanden van de Requiem, welke beluisterd kunnen worden 
met het gratis programma: MuseScore 
  
Heel blij is de PR-commissie met de inspanningen  en niet aflatende inzet  an voorname-
lijk Jan de Vries. Rondom de Kennedymars zijn er diverse PR-acties geweest met het doel 
om SI-TARD bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. 
 
Ook wordt het de hoogste tijd om ons “smoelenboek” weer aan te passen. Maar dat 
wordt iets voor het volgende klankbord. Voor die tijd zal ik de aangepaste versie per 
stemsoort weer ophangen in ons home. Kunnen we gelijk zien, welke “smoelen”we nog 
missen. 
 
Veel leesplezier. Muzikale groetjes ©PietBesselink 
 
PS :  En artikelen, reacties en tips blijven natuurlijk welkom. Of nieuwe advertenties!! 

 
 

Van de Redactietafel 
©PietBesselink 

De CD SI-TARD inmiddels aan alle 

leden uitgegeven. 

 

Leuk om je eigen koor ook eens in 

totaliteit te kunnen beluisteren. 

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

Vandaag regent het pijpenstelen. Nu ben ik niet echt een liefhebber van regen, maar zonder 

regen zou alles toch heel anders uitzien. Regen is op zijn tijd nodig om je omgeving  van 

kleur te voorzien. Het is vandaag zo'n dag, die uitnodigt om je gedachten de vrije loop te la-

ten gaan. De Europese verkiezingen zijn net achter de rug en de kenners zijn volop bezig om 

hun mening te geven over de uitslag. Zoals altijd is de uitslag voor velerlei uitleg vatbaar. 

Zijn we nu meer voor of juist meer tegen Europa? Een ding is in ieder geval wel duidelijk: de 

overgrote meerderheid heeft niet de moeite genomen om überhaupt te gaan stemmen! Dat 

geeft stof tot nadenken. 

We zijn op dit moment als koor volop aan het repeteren voor ons grote concert, samen met 

de Oratorium Vereniging Sittard, op 31 oktober in de Stadsschouwburg. We hebben dit con-

cert de naam meegegeven van Vrie in Vrei  (Vrij in Vrijheid). Het is dit jaar precies 100 jaar 

geleden dat de eerste wereldoorlog begon en waarin de kiem werd gelegd voor de volgende 

oorlog, de tweede wereldoorlog, waaraan 70 jaar geleden een einde kwam.  Tot dan toe werd 

elke oorlog gevolgd door een volgende om de schande en schade van de vorige weg te wer-

ken. Miljoenen en miljoenen, meest jonge mensen, zijn in die waanzinnige oorlogen gestor-

ven. Nu leven we al 70 jaar in vrede, een vrede die zo vanzelfsprekend is geworden, dat we 

vaak niet meer weten hoe deze vrede te koesteren. Vrede is alleen vanzelfsprekend als men-

sen in harmonie met elkaar leven, ongeacht hun afkomst, status of religie; als ze elkaar res-

pecteren, zoals ze zijn.  In ons concert willen we dat benadrukken, maar we willen meer. We 

willen ook dat er wordt nagedacht over die vrede in vrijheid. Daarom ook is het zo fijn, dat 

niet alleen SI-TARD en OVS concerteren, maar ook dat in het kader van  ons concert jeugd 

haar medewerking verleent. Zij zullen op hun eigen wijze invulling geven aan het thema. We 

willen natuurlijk dat mensen gaan genieten van ons concert, maar ook dat we ons opnieuw 

bewust worden dat Vrede niet vanzelfsprekend is. Je moet er iets voor doen; je moet er voor 

leven; je moet daarom meer doen dan alleen kritiek geven op of steun geven aan alles waar 

Europa voor staat. Europa is meer dan alleen 5 financieel - economische punten. Europa be-

staat uit mensen, die elkaar moeten waarderen, respecteren en helpen. Daar willen wij, sa-

men met onze vrienden van de OVS en de schooljeugd in onze stad, ons steentje aan bijdra-

gen. 

Alleen dan kunnen we ook over 5, 10 en 25 jaar nog steeds kunnen spreken over 

 Vrie in Vrei. 

 

Theo Hanssen, voorzitter 
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Agenda  SI-TARD  

SI-TAARKE: Muziek is de moedertaal van het hart.  



6 

 

Mijn (solo)optreden in Griekenland 
Wil  Goossens 

In de herfstvakantie hebben we met een gezellige groep van 50 personen een mooie rondreis door 

Griekenland gemaakt. Een prima reisleider, gastvrije mensen, een mooi land, fijn klimaat en lekker 

eten zorgden voor het slagen van deze trip. 

 

De reis werd georganiseerd en begeleid door Guus Janssen, leraar klassieke talen aan de Trevianum 

Scholengroep. Onder zijn bezielende en deskundige leiding hebben we Athene en een aantal high-

light’s op het schiereiland Peloponnesus uitgebreid bekeken. Mede door de verhalen over goden, 

halfgoden en mythen was dit een prachtige manier om de rijke historie van Griekenland te beleven. 

 

Het theater van Epidaurus stond ook op het programma.  

Het is ongeveer 400 jaar voor Christus gebouwd en beschikt over een verbluffende akoestiek.  

De toneelvloer heeft de vorm van een halve cirkel met een diameter van 20 meter, 55 oplopende 

rijen met zitplaatsen en 13 trappen vormen de tribune.  

Er kunnen 14000 toeschouwers plaatsnemen. De totale hoogte bedraagt bijna 23 meter. 

De bijzondere akoestiek werd op de centrale plek door een Griekse gids met het ontsteken van een 

lucifer gedemonstreerd. Dit geluid was zelfs op de bovenste zitplaatsen duidelijk te horen. 

 

En ja, als je dan lid bent van het Sittards Mannenkoor, komt het grote moment dat je ook op deze 

stip mag staan om iets muzikaals te laten horen. Zangstukken had ik niet mee op reis genomen. 

Toen heb ik gekozen voor een Limburgs liedje van Frits Rademacher. 

Hard zingen is niet nodig, iedereen kan het horen. Zing je iets harder dan krijg je het echte stereo-

geluid.  

 

Een kippenvelgevoel - mooi om dit mee te maken, vooral omdat ik geen solozanger ben; maar - 

daar kennen ze me toch niet! 

 

Het is een eind van huis maar als je in de buurt bent, ga dan ook eens op die 

middenstip staan! 

 

                                                           Wil Goossens op de middenstip 
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Zónger meziek 
Phil Schaeken 

Bron: Limburger/Limburgs Dagblad 
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Klinkende Munt 
Margriet Smeets 

Een programma als The Voice of Holland, zou je al snel het idee geven dat zingen net zo 

populair is als voetbal. Nu, dat is niet zo. De enige overeenkomst is dat voetbal en populair 
zangwerk allebei erg veel geld kunnen opleveren.  Als Messi goed zou kunnen zingen, dan 

kon hij een dubbele carrière gaan opbouwen : een stem gaat beslist langer mee dan een 
paar voetbalbenen. 
Ouders van nu zeggen altijd heel coöperatief tegen hun kinderen, dat zij hun talenten 

moeten ontwikkelen. Zoiets van: volg je passie, dan komt alles goed! En als dat kind dan 
na een fraaie middelbare schoolopleiding, opeens enthousiast meedeelt dat hij naar het 

conservatorium gaat, blijkt het kwartje toch verkeerd gevallen te zijn. Zingen? Muziek ma-
ken? Ho, wacht even! Dat is niet de bedoeling! Dat wordt droog brood later, daarvoor heb-
ben we toch niet eindeloos geïnvesteerd in de volgende generatie? Talenten moeten wel 

ontwikkeld worden, maar dan toch vooral in een richting die geld oplevert. Het effect van 
deze manier van denken is dat het zaakje wordt omgedraaid. Levert een talent geld op, 

dan is het een waardevol talent. Is er niks mee te verdienen, dan hou je dat talent maar 
een beetje voor je. 
Zingen levert meestal geen geld op en het brengt geen kosten met zich mee. Je doet je 

mond open, haalt adem en dan gebeurt het ( of niet natuurlijk; er zijn altijd mensen, bij-
voorbeeld zoals ik, die het niet kunnen). Het schijnt een absolute bevrediging te geven en 

als je naar zingende mensen kijkt, zie je dat onmiddellijk. Mensen zingen ook graag mee, 
net zoals ze graag dansen. Kleine kinderen vinden zingen en dansen het leukste wat er is. 

Vroeger waren de kinderkoortjes niet aan te slepen, het opstapje naar het betere werk:  
zingen in een echt koor. Nu zijn onze kleine individualisten niet meer te paaien met een 
koor. Kom op zeg! Ik ga me daar staan uit te sloven in een zangkoor. Ja, doei! 

Bij voetbal zie je dat ook gebeuren. Goed samenspelen verloopt op een intuïtief niveau, 
maar allemaal grote ego’s op het veld, geeft vaak een teleurstellend resultaat, ondanks 

alle aanwezige talenten. Ze kunnen wel, maar ze willen niet. Wat ze willen is een goal ma-
ken en dan op hun knieën door het gras schuiven voor de camera met een punt van hun 
shirt tussen de kaken geklemd. Dat zie ik de baritons van SI-TARD nog niet zo snel doen 

na een mooi gezongen partij. 

Dat komt omdat ze dat allemaal niet zo nodig hebben. Een schouderklopje vervangt de ca-

mera en de eeuwige roem. Schouder aan schouder voelen dat het geluid diep van binnen 

resoneert, vervangt het geschreeuw op de tribune. Een bemoedigende knikje van de diri-

gent, geeft jezelf  het recht op een extra glas bier in de pauze, zonder dat de ME het repe-

titielokaal moet binnenvallen. En als er eens wat gekrakeel is, dan gaat het over het reper-

toire of de gehaktballen. Kijk, daarom is zingen zo leuk. 
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Wat doet muziek met de hersenen? 
Bron: Jeugdcultuurfonds PB 

Veel mensen luisteren regelmatig naar muziek. Een groot deel hiervan voelt ook emotie tijdens het 

luisteren. De plek in de hersenen waar de emotie van muziek plaatsvindt zit heel dicht bij het motori-

sche deel van het brein. Dit is de reden waarom je het gevoel krijgt dat je wilt bewegen als jij een 

nummer hoort waar je emoties op reageren. Tevens kunnen deze emoties een autonome respons 

geven, ook wel bekend als “rillingen over je rug” of “kippenvel”. Dit gevoel zit in het frontale gebied 

van de hersenen. Waar deze reacties vandaan komen heeft te maken met het deel in de hersenen 

wat wordt gestimuleerd door de muziek. 

Muziek stimuleert de corpus callosum, dit is de plek die informatie uitwisselt tussen de twee hersen-

helften. Deze plek in de hersenen kan door het spelen en luisteren van muziek groter worden.  

 

 Dit resulteert in een sterkere samenwerking tussen de twee hersenhelf-

ten. Uit onderzoeken blijkt dat hoe jonger je begint met het spelen van 

muziek hoe beter de Corpus Collosum zich ontwikkeld. Muziek is dus een 

verrijking voor de hersenen, het stimuleert de emotionele intelligentie.  

 

Je kan simpel zeggen dat de rechter hersenhelft voor de emotie is en je 

linker hersenhelft voor de acties. Als deze twee goed kunnen samenwer-

ken draagt dat bij in de ontwikkeling van primaire functies als luisteren, taalverwerving (het zich ei-

gen maken van de taal), leesvaardigheid en de eerder genoemde emotionele intelligentie. 

Je moet je voorstellen dat hoe verder de plekken in je hersenen die willen communiceren uit elkaar 

liggen, hoe complexer deze verbinding wordt. Als de corpus Collosum sterker is ontwikkeld zullen 

ook deze verbindingen beter gaan communiceren. Het is dus belangrijk om muziekeducatie te stimu-

leren, zeker op jonge leeftijd. Het onderzoek naar de effecten van muzikale training is nog in volle 

gang en zal de komende jaren nog veel nieuwe informatie geven over de invloed van muziek op de 

hersenontwikkeling.  

 

Toch zijn er al een aantal belangrijke conclusies naar voren gekomen. Het is namelijk zo dat zelf mu-

ziek maken een duidelijk grotere impact heeft op de hersenen dan het passief luisteren. De effecten 

zijn na een training met muziek snel zichtbaar wat deze behandeling laagdrempelig maakt. Dyslexie 

en add/adhd zijn voorbeelden van aandoeningen die behandeld kunnen worden met muzikale trai-

ning. Als er aan  

intensieve training wordt gedaan heeft het nog sterkere effecten. Het verbeterd de concentratie en 

een verhoogde samenwerking van de hersendelen. Muziek is niet alleen een belangrijk onderdeel van 

onze cultuur, muziek is meer dan dat. Het draagt bij aan de hersenontwikkeling van kinderen en is 

een instrument om bepaalde aandoeningen aan te pakken. 

 

Het is daarom ook jammer dat muziekles bijna volledig verdwenen is uit het onderwijs. Gelukkig is er 

vanuit cultuureducatie wel een draagvlak voor muziekontwikkeling bij kinderen. Wie weet is het mo-

gelijk om met de resultaten van deze onderzoeken de muzieklessen weer terug te krijgen op de 

scholen. Het is tijd om die instrumenten weer op te pakken of je stereo aan te zetten. Buiten dat 

muziek gewoon heerlijk is, blijkt het ook nog eens goed voor je hersenen te zijn  
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Keizer Karel en Aken 

Piet Besselink 

Keizer Karel leidt rond door Aken 

 

In Aken staat het hele jaar 2014 in het teken van Keizer Karel de Grote.  

Tentoonstellingen, rondleidingen, het kan niet op en het is echt de moeite waard 

voor wie in oude en moderne geschiedenis is geïnteresseerd . 

Verken de oude Akense binnenstad met behulp van de stadsgids en de in de grond 

bevestigde messingspijkers. Tussendoor neemt keizer Karel steeds het woord en 

trakteert hij u op wetenswaardigheden en kleine anekdotes. Deze stadsgids is in 

vier talen (Nederlands, Duits, Frans en Engels) verkrijgbaar voor € 3,90 bij de  

Tourist Info Elisenbrunnen. Friedrich-Wilhelm-Platz 52062 Aken.  

Of bezoek de website: www.aachen-tourist.de  voor meer informatie.  

Een wandeling door het oude centrum van Aken is de ideale mogelijkheid 

om uitgebreid de kronkelige steegjes en mooie herenhuizen rond de dom, 

de gotische parochiekerk St. Foillan en het gemeentehuis te ontdekken. 

Vanaf de talrijke terrassen heeft men een mooi uitzicht op de historische 

gebouwen. Een goed uitgangspunt voor een kleine rondwandeling is de 

centraal gelegen Elisenbrunnen. Deze verbindt het gebied van de dom, de 

markt en het gemeentehuis met het winkelcentrum rondom de Adalbert-

straße.  

Nadat Karel de Grote omstreeks 800 van Aken het centrum van zijn keizerrijk had 

gemaakt, werd de stad ook het “tweede Rome” genoemd. Met de burchtkapel (de 

huidige Mariakerk(Marienkirche) en het middendeel van de huidige Akense kathe-

draal bouwde hij zijn hoofdverblijfplaats, die vanaf de middeleeuwen een van de 

voornaamste bedevaartsoorden werd. Dankzij de daar bewaarde relikwieën werd de 

Akense Dom in 1978 als eerste Duits monument opgenomen op de Werelderfgoed-

lijst van de UNESCO en hij is nog altijd een reis waard. 

De Akense Dom is onderdeel van de Route Charlemagne. 

 

Via de website www.route-charlemagne.eu is heel veel informatie over Aken te vinden. 

http://www.aachen-tourist.de/
http://charlzz.com/nl/aken/recreatie-sport-ontspanning/recreatief/bezienswaardigheden/infostelle-haus-lowenstein/route-charlemagne-aken/
http://www.route-charlemagne.eu
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Noël Lebens 
Theo Hanssen 

Op 19 maart jl. werden gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden. Voor onze beschermheer,  

Noël Lebens, was dit een spannende dag. Als lijsttrek-
ker van het CDA ging hij de verkiezingen in om er uit-
eindelijk als leider van de grootste partij uit te komen. 

Op de eerste volgende repetitieavond hebben we onze 
beschermheer muzikaal kunnen feliciteren met zijn 
klinkende overwinning en zijn traktatie viel natuurlijk 

in de smaak. Als leider van de grootste partij nam hij 
de taak op zich om een nieuw gemeentebestuur te 
formeren. Dat is altijd een heel moeilijke klus. Na een 

lange periode van formeren hebben we nu een nieuw 
bestuur in onze stad, dat kan bogen op een ruime 
meerderheid in de raad. Tijdens de installatie van de 

wethouders bleek dat, ondanks het feit dat sommige 
partijen niet in de coalitie kwamen, binnen de raad de 
wil om de komende vier jaar samen de schouders er-

onder te zetten, groot is. Noël zal hieraan als loco-
burgemeester en wethouder ongetwijfeld zijn steentje 
bijdragen. We wensen hem heel veel succes met de 

zware taak, maar zijn ervan overtuigd dat hij die op 
zijn bekende enthousiaste wijze zal uitvoeren. 

 

Noël, proficiat en veel succes met je nieuwe functie. 

Breng ook eens een bezoekje aan de website 

Van Camera Service Limburg 

bezoekadres: 

Medealaan 33 

6124 AV Schipperskerk 

046-4810747 

www.camera-service.nl 

http://www.camera-service.nl/
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Vanaf 30 november verhuisd 

naar het Tempelplein Sittard 

Adverteren?  NU  ook op onze website 

Vraag ernaar bij een van de bestuursleden 
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Koninklijke onderscheiding 
Theo Hanssen 

25 april jl.  waren we als bestuur aanwezig bij de lintjesregen in de 

stadsschouwburg in Sittard. Natuurlijk waren we daar niet voor niets: onze ei-

gen Piet Besselink werd daar door burgemeester Sjraar Cox uit naam van de  

koning onderscheiden tot lid in de orde van Oranje Nassau. Zo'n onderschei-

ding krijg je natuurlijk niet voor niets. Piet is al meer dan 30 jaar lid van onze 

vereniging en een meer dan verdienstelijk zanger. Maar daarvoor alleen word 

je niet onderscheiden. 

  

Al vanaf 1990 verzorgt Piet de PR-activiteiten in ons koor en zorgt hij ervoor 

dat minimaal vier keer per jaar ons KLANKBORD verschijnt. Verder is Piet ook 

lid van de muziekcommissie en geeft daarin blijk van zijn enorme kennis van 

alles wat met de (mannen)koorzang te maken heeft. Hij zoekt ook naar ver-

nieuwende muziek en naar goede arrangeurs, legt op dit vlak contacten en on-

derhoudt de bestaande contacten. Hij is ook de drijvende kracht achter de digi-

talisering binnen de korenwereld. Zijn gedrevenheid voor en zijn betrokkenheid 

met de koormuziek is niet alleen bij ons eigen koor bekend. Ook als voorzitter/secretaris van het 

rayon Swentibold en het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond Limburg en als secretaris/

penningmeester van de stichting Canto Limburg kent bijna iedereen in de zangerswereld Piet Bes-

selink. De dag van de koormuziek zou niet bestaan zonder hem. Als initiator en medeorganisator 

is hij ook daarvoor volop in de weer. 

We waren dan ook trots bij de uitreiking aanwezig te mogen zijn en hem tijdens de aansluitende 

receptie een bescheiden, maar welgemeende aubade te kunnen brengen. Hoewel binnen het be-

stuur alle stemmen vertegenwoordigd waren, durfden we toch niet verder te gaan dan een welge-

meend: lang zal hij leven. 

's middags hebben we nog met Piet en Lily in zijn eigen vertrouwde omgeving in Geleen op zijn 

onderscheiding mogen toosten. Omdat Piet de volgende dag op reis naar Krakow ging konden we 

hem pas een week later met het hele koor muzikaal feliciteren. Dat hij in zijn dankwoord alle le-

den een consumptie aanbood viel uiteraard in goede aarde.  Die avond is nog heel wat keren op 

hem getoost. 
 

Piet, nogmaals van harte gefeliciteerd! 

Hartelijk dank 
Piet Besselink 

Tja, dat is even wennen als je zo’n Koninklijke onderscheiding in ontvangst mag nemen.  Zeer verrassend 

en bijzonder om dit mee te mogen maken. Na de plechtigheden en druk bezochte receptie voor alle gede-

coreerden werd ik later op de middag en avond ook nog met diverse bezoeken en felicitaties verrast. 

Zeer bijzonder waren de muzikale optredens van jong talent, Christian Martens en Kyle Schielen. 

 

Langs deze weg wil ik dan ook iedereen bedanken voor alle felicitaties en traktaties welke ik mocht ont-

vangen. 



14 

 

In Memoriam : Paul Widdershoven 
Martin Dieteren 

Velen onder ons kunnen zich Paul herinneren als een gedreven zanger die nage-

noeg geen repetitie over sloeg. Hij was een zanger in hart en nieren, waarbij zijn 

voorkeur uitging naar mooie kerkmuziek. Deze voorkeur maakte hij ook duidelijk 

kenbaar en menigmaal wist hij medezangers te boeien met soms leuke verhalen 

over wat hij in de kerken mee had gemaakt. 

Paul was ruim 20 jaren lid van onze vereniging, en hij was trots op SI-TARD. 

Persoonlijk heb ik Paul goed leren kennen gedurende een diepgaand gesprek tijdens onze reis naar Zuid-

Duitsland. Gezeten op een grote steen, midden in de natuur en heerlijk in het zonnetje stak hij een 

warm pleidooi af voor de benoeming van Ger Heilkens tot voorzitter. Later mocht ik met hem en nog met 

een paar andere zangers in de Grote Kerk op zondagmiddagen tijdens de Advent en tijdens de Vastentijd 

de Vespers muzikaal opluisteren. Deze zeer serene gebedsoefeningen met zang werden voorgegaan door 

de kapelaan en er waren altijd een aantal kerkgangers bij aanwezig. 

Op woensdag 5 februari 2014  werd Paul onder grote belangstelling, na een prachtige kerkdienst begra-

ven. De herinnering aan deze zangersvriend blijft echter voortbestaan. 
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In Memoriam: Piet Timmermans 

Martin Dieteren 

 

 
 

 
 
Hoewel wij wisten dat het met Piet niet goed was 

kwam zijn overlijden voor ons toch nog onver-
wacht. Het bericht bereikte ons op een moment 

waarop wij nog volop bezig waren met onze op-
tredens tijdens de Kerstdagen. 
Piet was een gezellig mens. Hij stond klaar voor 

iedereen, en hij was altijd in voor een grapje. Hij 
had zijn vaste plek op de kop van de bar en van-

daar uit had hij een goed overzicht over het lo-
kaal waar hij de beheerder van was. Rustig ge-
nietend van zijn sigaartje besprak hij dan, zonder 

enige stemverheffing, het wel en wee van het 
koor, en zijn betoog miste nooit een vrolijke 

noot. 
Piet had hart voor het koor; het was “zijn koor” 

en dat stak hij niet onder stoelen of banken. 
Waar hij ook maar kwam, hij sprak altijd over on-
ze vereniging, en eenieder die wilde kreeg volle-

dig te horen hoe goed en hoe mooi wij wel kon-
den zingen. Toen het echt niet meer kon, heeft 

Piet met veel pijn in het hart “zijn koor” en zijn 
zangers vrienden moeten verlaten. 
Wij zijn Piet veel dank verschuldigd voor al het-

geen hij voor ons heeft betekend. Moge hij rusten 
in vrede. 
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Commissies van het Sittards Mannenkoor "SI-TARD"  
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Activiteitencommissie: Niek Leurs (vz) 
Alex van der Klip 

(046) 458 38 13 

      
Bibliothecaris: Paul Thissen  1e 

Alex van der Klip 2e 
  

(046) 452 13 72 

      
Contact leden niet zingend 
 en weduwe 

Vacant   

      
Facilitaire commissie: Hub Dumont beheerder 

Paul Gijzen 
Ad Hensen 
George Leinarts 
Henk Vorstermans 

(046) 451 80 77 
  

      
Felicitatiedienst: Jo Salden   
      
Koormeesters: 1e tenoren    Jac Verbeek 

2e tenoren    Harry Hensen 
Baritons        Gerrit  Slopsema 
Bassen           Ruud Schokker 

  

      
Muziekcommissie:  Martin Dieteren    voorzitter 

Emmanuël Pleijers    dirigent 
Piet Besselink      verslagen 
Paul Thissen  bibliothecaris 
Alex van der Klip  2e 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 

      
      
      
Spaarlotto-commissie: Ad Hensen 

  
(046) 451 26 96 

      
Damescomité Martin Dieteren contactpersoon namens 

het bestuur 
Aanspreekpunten: 
Lily Besselink     catering 
Joke Dumont    onderhoud lokaal 
Truus Hanssen   kleding 
Marijke de Vries  Lief en Leed 
  

(046) 481 03 62 

      
Vaandeldrager:  Leon Tonglet 

Richard Kool 
  

http://www.si-tard.nl
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Colofon Sittards Mannenkoor "SI-TARD" 
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Beschermheer: Dhr Noël Lebens     

      

Ere voorzitter:  Dhr. Jac  Tonnaer   

      
Ere dirigent:  Jos Besselink 

Piet Tobben 

  

      

Lid van verdienste: Piet Besselink      Harrie v Didden    Ger Heilkens 
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   

      

Begeleiding : Leon Dijkstra   

      

Correspondentieadres: Sittards Mannenkoor  SI-TARD 

p/a  Halderstraat 9 

6136 BH SITTARD 

Tel. secretaris 
(046) 451 81 37 

      

Bankrekening:  Sittards Mannenkoor  SI-TARD       Rekeningnummer 
  

NL48 RABO 0147618932 

      

Kamer van Koophandel nummer 40187756   

      

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

      

Repetitielokaal: Jochem Erenshoes 
Kloosterplein 3, 6131 EP Sittard 

Tel. Repetitielokaal 
    06 -29 26 09 62 

      

Repetitie-avond: Woensdag van 20.00 – 22.15 uur   

      

Repetitieverzuim melden 
bij: 

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

Tel. (046) 451 10 14 

Tel. (046) 451 45 01 

      

Uitgave jan 2014 ©PB Svp wijzigingen doorgeven aan Piet Besselink   
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Leden-commissie 
Piet Besselink 

Helaas hebben Leon Paes en Bert Loontjens om gezondheidsreden hun 
lidmaatschap bij SI-TARD moeten beëindigen. 
Leon was diverse malen zanger bij SI-TARD, voor het eerst in 1976. 
 
Bert, ook zanger in hart en nieren, zingt al 60 jaar en was sinds decem-
ber 2012 lid van SI-TARD. Via de SING IN SI-TARD in september werd 

hij aangestoken met het SI-TARD virus. 
 
Wij wensen beiden nog veel levensgenot en wie weet zien we elkaar 
nog bij concerten. 

Adverteren in Klankbord? 
of op onze website? 

 
 Vraag één  van de bestuursleden naar de voorwaarden 
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Plaquette 
Frans Spauwen 

 

 SITAARKE: Overeenkomst tussen politicus en zanger:  Moeten het beiden van de stem hebben.  

   Beste Zangersvrienden, 
 
40 jaar geleden stond ik ook voor U, toen als zeer 
jonge voorzitter, en in tegenstelling tot vandaag 
met lege handen.  Gelukkig herken ik vandaag  
nog heel wat gezichten, hoofden uit de tijd, toen 

SI-TARD nog SMK heette. De meeste van die 
hoofden, gezichten zijn nu wat kaler, wat voller, 

maar beslist veel knapper, veel wijzer overeenkomstig het  gezegde : 

weinig op het hoofd, veel in het hoofd.              

                            En nu mijn lege handen opmerking : 
In 1978 werd ons koor gevraagd de Limburgse Zangersdagen 1979 te 
organiseren en mijn eerste reactie was, wat een vertrouwen en…. dat 
wordt een hele kluif.   Maar de onvolprezen secretaris Frits Hamers zali-
ger zei, dat kunnen we makkelijk, want dat hebben we al eerder ge-
daan; hij kwam met een compleet draaiboek te voorschijn en de lucht 
klaarde helemaal op. Met vooral de grote inzet van alle koorleden wer-
den de Zangersdagen in de schouwburg een groot succes.  Het koor 
werd door  voorzitter Dittrich van het KNZV hartelijk bedankt en als 
koor-voorzitter mocht ik een kostbare bronzen herinnerings-plaquette 
in ontvangst nemen. Ik nam deze dankbaar aan, maar wist er eigenlijk 

niet goed raad mee:  Het koor had geen verenigingslokaal, geen trofee-
ën-galerij.                                                                                                       
De andere leden van het toenmalig Dagelijks Bestuur zeiden:  
Neem hem mee naar huis, hij is voor jou.  
Deze plaquette kreeg een voorname plaats in mijn werkkamer, maar 
toch bleef het bezit aan mij knagen, want in mijn optiek was deze be-
stemd voor het hele koor. 

Intussen heb ik er 35 jaar van kunnen genieten en ben ik er zeer ge-
hecht aan geraakt. 
Maar toch doe ik er vandaag afstand van.    Voor ieder jaar dat ik er 
van heb genoten, heb ik graag 2 drankjes over, zodat het totaal op 70 
komt; ik neem aan ruimschoots voldoende om ieder van U vanavond op 
een drankje te trakteren en bij deze geef ik de plaquette in handen van  
voorzitter Theo, die er beslist een goede plaats voor weet, met het 
doel, dat ieder lid en iedere gast ervan kan genieten. 
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Zéngentaere ..  
Piet Besselink 

Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering op 26 maart jl kwam na-

tuurlijk ook onze dirigent Emmanuël aan het woord. Uiteraard heb ik 

wat aantekeningen gemaakt. 

SI-TARD . Muzikaal . beleidsmatig 

Algemeen; de discipline tijdens de repetities kan een stuk beter. Het is storend als de ene partij  
uitleg krijgt en de anderen (te hard) aan het praten zijn. SI-TARD heeft een aangename eigen 

klank. Er blijft zeker toekomst voor ons koor, maar dan moeten we onze nek blijven uitsteken, 
opvallen in kwaliteit en repertoirekeuzes. Steeds opnieuw het koor in de belangstelling zetten. 
 

Terugkijkend op 2013 hebben we muzikaal goed gepresteerd met een breed repertoire; modern, 
eigentijds, bekend, onbekend, musicals, Andriessen, Schubert en klassiek uit de Beethoven/

Mozart periode. 
 
Koorscholing: Belangrijk. Zeker aanbieden aan nieuwe leden of combinaties met ledenwerving. 

Na de zomervakantie kijken we met verschuivingen of we de koorklank en steun aan elkaar nog 
beter kunnen krijgen. De uitdaging om beter te worden op muzikaal gebied. Streven naar het 

maximale waarbij suggesties van harte welkom zijn. 
 
Na ons grote concert “Vrie in Vrei” zullen we de tijd heel hard nodig hebben voor het Kerstcon-

cert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leon Dijkstra studeerde piano, orkestdirectie en theorie der muziek 
aan het conservatorium van Maastricht. Na zijn studie heeft hij zich 

als pianist en organist hoofdzakelijk toegelegd op het begeleiden 
van solisten en ensembles.  
Inmiddels werkt Leon samen met meer dan 30 solisten, koren en 

orkesten, van de jongste amateurs tot de gelauwerde professionals 
en in de meest uiteenlopende genres. 

Naast het geven van klassieke concerten, begeleidt hij als toetsenist 
regelmatig musical- en theaterproducties en werkt hij als repetitor, 
arrangeur en studiomusicus. 

 
Als 18 jarige componist werd zijn Concert voor piano en schoolor-

kest op LP en later op CD opgenomen. Een jaar later won hij de Na-
tionale compositiewedstrijd voor middelbare scholieren. Als arrangeur bewerkte hij meerdere mu-
sicals en orkestwerken en tientallen koorwerken. Componeren en arrangeren doet hij voorname-

lijk in opdracht. 
 

Tijdens het Limburgs Koor CD Award Gala in 2013 ontving Leon voor zijn begeleiding van Pop-
koor Ambissjes, de award voor ‘Koor CD met de beste instrumentale begeleiding’  
 

Leon is sinds enkele jaren ook verbonden aan het projectkoor CANTO Limburg als pianist en re-
petitor. 

 

                      Foto: Roel Gaj 

Leon Dijkstra 
Piet Besselink 
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Vonkendoos—PC tevree ..  
Piet Besselink 

Heb je een account bij facebook? Dan kun jij je nog altijd aanmelden bij onze groep van SI-TARD: htt-

ps://www.facebook.com/groups/116065521835453/  Maar nu genoeg over facebook geschreven. 

We gaan het hebben over de beveiliging van de PC.  Naast het beveiligen met een Firewall heeft natuur-

lijk  iedereen een goede virusscanner, al dan niet gratis. Waar de firewall software exact in de gaten 

houdt wat er van en naar het internet gaat, het voorkomt niet dat de computer geïnfecteerd raakt met 

een virus!  

Antivirussoftware controleert alle inkomende bestanden op virussen en zorgt ervoor dat deze niet voor 

een besmetting kunnen zorgen door deze voortijdig onschadelijk te maken.  

Waarschijnlijk is AVG de meest gebruikte gratis Anti-Virus Software. AVG scant echter niet alleen op vi-

russen maar is tevens op malware, spyware, rootkits e.d.. AVG is eenvoudig in gebruik en de virusdefini-

ties zijn in een handomdraai te updaten. 

Wil je meer weten over dit soort programma’s?  Of andere informatie van jouw PC? Ik gebruik al jaren 

de informatie van SchoonePC, bereikbaar via: www.schoonepc.nl  

 

Maar behalve beveiliging moet men ook regelmatig zijn PC “opschonen”. Wie zijn computer geregeld ge-

bruikt, zal merken dat alles na een tijdje wat trager gaat werken. De computer opschonen kan bijdragen 

aan betere prestaties. Met opschonen wordt niet het letterlijke schoonmaken bedoeld, maar een grote 

schoonmaak van de ‘gegevens’ op de computer. Met het programma CCleaner doet u dat in een hand-

omdraai.  

 

Hoe veel een computer ook kan, het blijft een machine die diep van binnen werkt met enen en nul-

len. Alles waarmee u werkt binnen Windows en uw programma's, bestaat uiteindelijk uit gegevens die 

ergens op de harde schijf staan opgeslagen. Tijdens normaal computergebruik vervuilt de structuur van 

de pc, bijvoorbeeld doordat programma's tijdelijk gegevens opslaan en die niet goed meer verwijderen. 

Het is dan ook van belang de harde schijf netjes te houden. Windows kent daar zelf wat programma's 

voor. Zeker Windows 7 en 8/8.1 zijn zodanig ingesteld dat u zelf weinig hoeft te doen. Toch kan het han-

dig zijn om af en toe het programma CCleaner te gebruiken om de harde schijf op te ruimen.  

 

Met het programma CCleaner kunt u op een veilige manier uw hele computer opschonen. Het program-

ma CCleaner is van origine Engels, maar is ook in een Nederlandse versie beschikbaar. Het werkt met 

alle recente versies van Windows. U vindt de instructies voor het downloaden en installeren van CClea-

ner in het artikel 'CCleaner 4.10'. Hieronder leest u hoe u het programma kunt gebruiken.  

 

Stap 1: CCleaner starten 

In Windows 8/8.1 opent u het programma via de tegel op het Startscherm. Gebruikt u Windows 7 of Vis-

ta, Klik op de Start-knop en ga naar Alle programma's > CCleaner  

 

Stap 2: de standaardinstellingen 

Het programma start en toont direct het hoofdvenster. Links ziet u onder elkaar vier rubrieken: 

‘Cleaner’, ‘Register’, ‘Gereedschap’ en ‘Opties’. In het rechtervenster ziet u welke mogelijkheden bij de 

actieve functie horen. Standaard opent het programma met links de optie Cleaner actief en rechts welke 

acties het programma kan uitvoeren. 

 

Stap 3: CCleaner gebruiken 

Laat alle instellingen staan hoe ze staan. De aangevinkte opties zijn de meest gangbare. Wel moet u 

even nadenken of u cookies wilt verwijderen Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op uw computer 

opslaan, bijvoorbeeld om u ingelogd te houden op sites. Als u ze wist (zoals standaard staat ingesteld) 

dan moet u opnieuw inloggen op alle sites waarop het van toepassing is. Wilt u dat niet? Verwijder dan 

het vinkje voor 'Cookies'. 

 

Meer weten of uitproberen van deze gratis Tool? Stap voor stap het programma installeren en gebrui-

ken? Ga dan naar: http://www.seniorweb.nl/artikel/36928/computer-opschonen-met-ccleaner  

 

Bron: SchoonePC en seniorweb 

https://www.facebook.com/groups/116065521835453/
http://www.schoonepc.nl/
http://www.seniorweb.nl/software/29857/ccleaner-3-26
http://www.seniorweb.nl/artikel/36928/computer-opschonen-met-ccleaner
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MuseScore 
Gerrit Slopsema 

Gerrit Slopsema gebruikt al geruime tijd het gratis  programma MuseScore waarmee hij de partituur van 

ons repertoire kan beluisteren. Begin januari heeft hij tevens een gebruiksinstructie opgesteld en door-

gestuurd aan diverse koorleden. Onderstaand nogmaals de informatie. 
 

Als je het programma MuseScore wilt gebruiken om nieuwe muziek in te studeren, moet je eerst het pro-

gram downloaden. 

 

-Ga naar het internet en typ in het venster: musescore.org/nl 

-je komt op een website en je klikt op –Gratis Download musescore 1,3 Windows XP- (Als je een ander 

systeem hebt kies “other systems and platforms”, en klik daarna op download voor jouw systeem) 

 

 

-Na enige tijd is het downloaden klaar, en klik je op openen.(Het kan zijn dat je 

een beveiligingsvraag krijgt, kies dan uitvoeren”) Er verschijnt een Wizard die je 

helpt bij het installeren,in het laatste scherm klik je “nu starten” en “voltooien” aan en er verschijnt een 

partituur voor piano. 

-Proficiat, het installeren is gelukt. 

Om alleen te kunnen oefenen, hoef je maar een paar zaken te kunnen: 

 

1.Afspelen. Klik op het driehoekje, in de middelste balk.  

 

 

 

 

 

 

 

Het program 

gaat afspelen,je ziet de lijn verplaatsen, en als het goed is hoor je pianomuziek.(Je computer moet na-

tuurlijk wel geluid af kunnen spelen. Als het geluid slecht is heb je wellicht een geluidskaart nodig. Ik 

heb een eminent geïnstalleerd voor 10 euro, doet het prima) 

Als je weer op het driehoekje klikt,stopt het afspelen. Je kunt een bepaalde noot aanklikken, dan start ie 

daar als je opnieuw klikt. Wil je naar het begin, dan klik je op het symbool links van het driehoekje. 

 

2,Tempo en volume instellen. 

 

 

 Klik op de bovenste balk op beeld.  

 Er verschijnt een rolmenu en je klikt op 

 “Afspeelpaneel” 

 

 Hier kun je met twee schuifpanelen het tempo 

 en het volume instellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

  

 

 

http://musescore.org/nl
http://musescore.org/nl/download/musescore.exe
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Vervolg MuseScore 
Gerrit Slopsema 

 Adverteren in Klankbord? 
 
 Vraag één  van de bestuursleden naar de voorwaarden. 
 

3. De mixer, voor het instellen van de verschillende stemmen. 

 

Klik weer op beeld, maar kies nu” mixer”.Omdat het een pianostuk is , zie je maar een stem  
 

  Als het een koorstuk is zie je vier  

Stemmen. Als je het eerste hokje 

“dempen”aanvinkt zet je die stem uit. 

Door drie stemmen uit te vinken hoor je 

alleen jouw stem. 

 

 

 

 

 

. Hoe kom je aan onze muziek? 

 

Je hebt een mail gekregen met in de bijlage een MuseScore bestand, te herkennen aan de toevoe-

ging” .mscz.” Sla de bijlage op in een aparte map, met een titel die je terug kunt vinden. 

 

Wil je oefenen, ga naar dit bestand, klik er op met je rechtermuisknop en klik openen. 

Het program toont de muziek en als je op het driehoekje klikt begint hij te spelen.’ 

 

Wil je er meer van weten? Onder help zit het lokale handboek, Staat alles in, (je bent wel even be-

zig)  Het is ook mogelijk om het handboek te downloaden. Klik daarvoor op deze regel: 

http://musescore.org/nl/handboek?

utm_source=software&utm_medium=menu&utm_content=r5702&utm_campaign=MuseScore1.3 

 

Lukt het niet? Stuur een mail, bel me op of spreek me aan op de repetitie.  Succes,   Gerrit  

 

De oefenmuziek staat tevens op onze website. Het is bereikbaar via de gebruikers login, Linksonder 

op de website. Binnenkort meer over het ledendeel van de website. 

http://musescore.org/nl/handboek?utm_source=software&utm_medium=menu&utm_content=r5702&utm_campaign=MuseScore1.3
http://musescore.org/nl/handboek?utm_source=software&utm_medium=menu&utm_content=r5702&utm_campaign=MuseScore1.3
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 SI-TARD, van vreuger jaore: 1974-1975 
Piet Besselink bron: archief,  klankbord en 100jaar SMK 

27 december 1974, het Sittards Mannenkoor in actie tijdens de 

afscheidsreceptie van burgemeester Hub Dassen. 

11 oktober verzorgde Mathieu Geelen zijn laatste concert met het Sittards Mannenkoor tijdens het Grens-

landfestival. Dit vanwege zijn benoeming tot directeur van  het Twents Conservatorium te Enschede. 

 

In oktober 1974 werd Jos Besselink voorgedragen als nieuwe dirigent van ons koor. 

 

Ook het Klankbord kwam in januari 1974 uit als 16e jaargang. Nr 1.  Ook toen had men moeite om adver-

tenties in het koorblad te krijgen, laat staan dat leden artikelen schreven. Toch vond redacteur Frits Ha-

mers enkele personen bereid om “proza”aan te leveren voor  het “contactorgaan voor de leden van het 

Sittards Mannenkoor. Het waren Jo Barrois over de bibliotheek, Jules Schrijen over de oud-papier acties 

en Thei Moreau schreef een verslag over een voetbalwedstrijd welke Jan Coenen had georganiseerd in 

1973 tussen de oud-prinsen, ’t Zölderke, Handbal Sittardia en het team van het Sittards Mannenkoor. 

Maar Bèr Gijsen, toen nog vice-voorzitter gaf een diepzinnige beschouwing op het financiële jaarverslag 

van penningmeester Pierre Neilen. 

 

Eveneens in deze uitgave van 1974 een artikel van de ROZ, het huidige L1, over het verstrekken van op-

drachten aan 7 componisten. De insteek was om de Limburgse koren meer te laten samenwerken met 

instrumentale ensembles. Alle componisten gaven de voorkeur aan teksten van Limburgse aard en/of  

Makelij. Er was vooral voorkeur voor de bekroonde Maastrichtse dichter Pierre Kemp. 

 Matti Niël koos van hem het vers “1 april” 

 Henri Delnooz maakte zijn compositie op de tekst van “Philosophie” 

 Henk Badings benutte het vers “Trompet-stemming” 

 Mathieu Geelen gebruikte een tekst van Ben Sies om “Doodzonde” te componeren 

 Hans Besselink gebruikt het vers “Toccata in ouden stijl” 

 Louis Toebosch gebruikte een oud vers ui 1673 en 

 Jean Lambrechts koos ee geestige tekst van een 17e eeuwse Venlose non, Metgen van Lom. 

 

Op de CD, in het boek Mathieu Geelen een bevlogen musicus 1933-1990 staat de opname Dood Zonde, 

Uitgevoerd door het Sittards Mannenkoor  en blazers van het conservatorium olv Jos Besselink. De opna-

me werd door ROZ (L1) in 1975 uitgezonden. 

 

Het AB bestuur bestond in 1974 uit voorzitter Mr Frans Spauwen, secretaris Frits Hamers en penning-

meester Pierre Neilen. 

 

Wat gebeurde om ons heen in 1974: 

In 1973 werd de laatste van de (acht particuliere en drie staats)mijnen in de Oostelijke Mijnstreek geslo-

ten. De Nederlandse regering had beloofd dat er geen mijn zou dichtgaan zonder dat er vervangende ar-

beid zou zijn, maar dat is, mede door de oliecrisis in de jaren 70 van de twintigste eeuw, niet haalbaar 

gebleken. Hoewel diverse Rijksdiensten naar Zuid-Limburg werden overgeheveld, bleek dit toch onvol-

doende om de werkloosheid te bestrijden. 

 

‘t Kelderke op de Rijksweg bestond 50 jaar in 1974. 
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Mien Awd Zitterd: Casa Mia 
PB 

Het herenhuis is in neogotische stijl gebouwd voor wijnhandelaar Nicolaas Rutten. De kelder plus achterhuis, dat 
verscheidene keren is verbouwd, dateert echter al uit de 18e eeuw. In 1903 liet Rutten in de tuin een koetshuis 
bouwen, direct om de hoek aan de Parklaan 5 (het huidig Casa Mia). Dit koetshuis heeft de vorm van een kasteel, 
wat de verdwenen Limbrichterpoort in herinnering moet brengen. In 1937 werd het rechter gedeelte verbouwd 
naar een ontwerp van Jos Wielders, waar het huidige aanzien aan te danken is.  
 

Met dank aan diverse gebruikers facebook  en beeldbank EHC Sittard-Geleen 
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 De Kennedymars loopt veilig door dankzij het Sittards Mannenkoor  
©Jan de Vries 

 

 

Ja, dat was de slogan die we bedacht hadden bij de foto van ons koor  voor de Kennedymars. 

De afgelopen maanden zijn we met heel wat mensen druk geweest om ons koor wat meer naamsbekend-

heid te geven in Sittard en omgeving. 

Leuk om te zien hoe een idee langzaam steeds concreter werd en uiteindelijk op de zaterdag voor Pasen 

tot uitvoering kwam. 

 

Wat hebben we allemaal gedaan om onze naam en ons geluid te laten klinken? We mochten in twee radio-

programma’s van Omroep START ons verhaal doen. Onze voorzitter, Theo Hanssen, en ondergetekende 

mochten in het programma Partimento van Peter Hofland een uur lang aanschuiven om iets van ons koor 

te laten horen, maar ook de luisteraars informatie te geven over de geschiedenis van Mannenkoor SI-TARD 

en de plek van ons koor in de samenleving van Sittard. Natuurlijk kwam ook de samenwerking met de 

Kennedymars ruim aan bod en konden we een tipje van de sluier oplichten van ons grote concert samen 

met de Sittardse Oratoriumvereniging eind dit jaar. 

De opname van Partimento werd op zondagmorgen uitgezonden en na deze uitzending zat onze vice-

voorzitter Wim Zonnenberg al weer live in de uitzending van het praatprogramma Podium. Wat een luxe, 

zoveel radioaandacht! 

 

Het was een bijzonder plaatje, al die mannen in verkeersregelaarshesjes op een rotonde in Hoogveld. De 

foto verscheen met slogan op de posters die op verschillende plekken in de stad werden opgehangen. Fly-

ers werden gedrukt met de officiële koorfoto en informatie over ons koor. Ze werden op de dag van de 

Kennedymars uitgedeeld langs de route. Leo Lodder stond bij een spoorwegovergang en kon als de trein 

langskwam en de wandelaars moesten wachten heel wat flyers uitdelen. 

We hadden een stand in de aankomsthal, konden de vermoeide wandelaars toejuichen en zo nu en dan 

een praatje maken met de mensen die daar aanwezig waren. 

 

Als u dit leest zijn we al weer met heel andere dingen bezig. Grote concentratie is vereist om het Requiem 

van Luigi Cherubini onder de knie te krijgen en dat zal ook weer een uitgelezen kans zijn om ons mooie 

koor te presenteren. 

 

Ik wil alle mensen die meegewerkt hebben aan de voorbereiding en de uitvoering van onze P.R.- activitei-

ten hartelijk bedanken voor hun inzet. Het was een plezier om samen te werken. 

Natuurlijk, het was een eerste keer. We kunnen er van leren en volgend jaar onze aanpak eventueel bij-

stellen. Als u ideeën heeft dan horen we die graag. U mag ze mij sturen: 

Jan.devries@home.nl. 

mailto:Jan.devries@home.nl
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 ‘t Heuvelland jeet plat 
©PB 

Zaterdag 17 mei, was het weer zover, KNZV-L rayon Heuvelland organiseerde voor 

de 3e maal een groots opgezet project met 8 mannenkoren. De eerste maal in Val-

kenburg, de 2e maal in Gulpen en nu in de grote Tennishal te Vaals. 

Rond de 300 mannen op de Bühne, soms geclusterd, soms totaal al dan niet sa-

men met Jack Vinders. De clustering van de koren was als volgt; 

Cecilia Vaals, CCK Lemiers, Caecilia Gulpen en Lauwerkrans Mechelen in 

cluster A en Internos Schin op Geul,Meerssens Mannenkoor, Sint Remigius 

Klimmen en Walrams Genootschap in cluster B. 

Het werd een gevarieerd concert na de opening van de Burgemeester van Vaals. 

De presentatie lag in handen van Henk Hover, bekend van het L1 programma “Plat

-eweg”  Hét dialectprogramma van Limburg. 

 

Het totale projectkoor, inclusief gastzangers opende met Limburg Mijn Vader-

land van Henri Tijssen onder leiding van Nic Hermans.   

 

Vervolgens bracht cluster a heel verdienstelijk: Santo van Harry Koning o.l.v. Jean Lardinois met 

aansluitend Jack Vinders samen met het geweldige combo Intens zijn  nr 1 hit  D’r Kloon 

 

Dan wordt het ff schuiven  <150 man af en 150 man op> voordat cluster b de gospel song van 

Stamps: When the Saints go marching in ten gehore kan brengen olv Ger Franken. Cluster a komt 

vervolgens weer erbij en gezamenlijk brengt men Chor der Schmiedegesellen olv Paul Mestrom 

( en ook nog een smid met aambeeld waar onze Jacques jaloers op zou zijn) Men sluit dan af voor de 

pauze met de Flieger-Marsch olv Leo van Weersch. Dan is het tijd om te gaan netwerken in de pau-

ze en uitkijken naar het programma van NA de pauze. Daarvoor ben ik speciaal naar Vaals afgereisd. 

 

Cluster a opent dan met Jeniss die laeve in het Vaalser dialect van Leo Ketelaars. Directie door Nic 

Hermans. En nog een Vaalser lied: Os Limburgs Land, van Klaus Vanweersch, arrangement en di-

rectie door dirigent Emmanuël Pleijers. 

Vervolgens het lied Gulpen van M.Korb met tekst van Ruud Verhoeven. Directie en arrangement 

door Paul Mestrom. Dan wordt er weer geschoven van cluster a naar b en wordt er vervolgd in Klim-

mens dialect: Mien leef Limburg van Jo Bertholet. Directie en muziek Leo van Weersch. Ook het 

Valkenburgs dialect komt aan de beurt met Geul iech wil diech huère van de alom bekende Guus 

Smeets in een arrangement van Wiel Odekerken. Dirigent Ger Franken. Dan heel mooi: Madelein 

door Jack samen met Intens, waarna het totale koor zich op de Bühne begeeft voor een hele mooie 

uitvoering van ‘t Veldboeket in Tegels dialect, bekend van The en Mary van componist Hannelore 

Winter. Het arrangement en directie: Leo van Weersch. In Kerkraads dialect het lied Dreumerij met 

solist Jack Vinders, arrangement van Ron Cuijpers, componist Nico Ploum en olv Jean Lardinois. 

Het leek erop dat de Fanfaar met solist Jack Vinders onder directie van Emmanuël Pleijers het laat-

ste lied zou zijn. Maar surprise, presentator Henk Hover zong zijn prachtige lied uit ’t Hènge (Hingen 

bij Echt) wat hij normaal altijd met Averegs zingt: ‘t Greun van ‘t graas. Nou met zo’n 300 koppig 

mannenkoor krijg je wel “mieretietjes of sjevrouwe” Sjiek! 

Maar dan wordt het hele publiek uitgedaagd om het koor nog groter te maken en gezamenlijk het 

Wie Sjoon ôs Limburg is te zingen, dat doen we dus 2x omdat iedereen de smaak kreeg te pakken. 

Deze toegift stond olv Ger Franken. 

 

 Zou het in ons 

 Rayon Swentibold nog 

 ooit gaan lukken om  

 zo’n groots project met 

alle koren uit ons rayon 

van KNZV-L op te gaan zet-

ten? 

        Sporthal Sittard?  

          Wie weet? 

 

 Heuvelland wij hebben genoten!! 
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Aan het nationale mannenconcours van de KNZV deden 19 mannenkoren mee in Zwolle. Maar liefst 5 koren kwamen 

uit Limburg; Maasbrees Mannenkoor, Maasbree - Genneps Vocaal Ensemble, Gennep - Venray’s Mannen-
koor, Venray - Horster Mannenkoor, Horst en Mannenkoor Beeker Liedertafel, Beek . 

Onder leiding van dirigent Anton Kropivšek  werd het Venrays Mannenkoor 1e in categorie A, in dezelfde cate-
gorie werd Beeker Liedertafel 3e en het Horster Mannenkoor 4e. 
Venray heeft dezelfde avond nog een optreden tijdens het Galaconcert verzorgd. 
Een uitgebreide opname van ruim 23 minuten is te vinden op YouTube.  
 
Het Venray’s mannenkoor dat op zaterdag 26 april in Zwolle als beste uit de bus kwam, krijgt daarmee een 
rechtstreekse plaatsing in de finale op zaterdag 21 juni in Haarlem. Daar zullen 16 koren strijden om de titel 
Koor van het Jaar 2014.  
Meer informatie over dit grootste festival zie je op: www.nederlandskoorfestival.nl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nederland is jarig! Maastricht – de meest Europese 
stad van het Koninkrijk – viert 200 jaar Koninkrijk op 
30 augustus. In het kader van dit jubileum zijn er de 
komende maanden vele activiteiten die het interna-
tionale en historische karakter van Maastricht bena-

drukken. Het internationale cachet van het Koninkrijk staat hierbij centraal.  
 
Een eerste van deze activiteiten is het concert "Mastreechter Staar viert 200 jaar Koninkrijk", door de Koninklijke 
Zangvereniging Mastreechter Staar in het Theater aan het Vrijthof op zaterdag 31 mei. Het is juist de Staar die tot 
op de dag van vandaag – nu bijna 115 jaar - nauw verbonden is met het Koningshuis. 

Al in 1899 verleende Koningin Emma het predicaat 'Koninklijke Zangvereniging' en recent heeft prinses Beatrix 
besloten beschermvrouwe te willen blijven van de Staar. 
Het concert "200 jaar Koninkrijk" zal zich kenmerken door een zeer afwisselend muzikaal programma waar-
in naast Oudhollandse liederen, Slavische muziek en Franse chansons, ook aandacht zal zijn voor beroemde 
koorwerken. Uiteraard komt ook het Limburgse lied ruimschoots aan bod. Als rode draad zijn liederen te 
horen die passen binnen het thema "200 jaar Koninkrijk". Zo zullen de drie officiële volksliederen die sinds 
de invoering van de monarchie hebben geklonken worden uitgevoerd, en zijn liederen te horen die werden 
gezongen in 1919, bij een manifestatie in Den Haag tégen de voorgenomen annexatie van Limburg door 
België.  Bij dit Staar-concert zullen tevens een aantal getalenteerde studenten van het Maastrichtse Conser-
vatorium, zowel vocaal als instrumentaal optreden.  
 
 
 
 

 KNZV-Concours en 200 jaar Koninkrijk 
©PB 

http://www.nederlandskoorfestival.nl/
http://www.knzv-limburg.nl/index.php/agenda/concerten/89-mastreechter-staar-concert-200-jaar-koninkrijk/event_details
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13 en 14 sept as is het zover; de Limburgse Koordagen in TheaterHotel de Oranjerie te Roermond. 

 

Op zaterdag 13 sept is er vanaf 10.00 uur het ZOMERKOOR, voorheen 

beter bekend als de Dag van de Koormuziek. 

Dit is de unieke gelegenheid om samen met jouw partner, zoon, dochter, 

ofwel als Opa met jouw kleinkind SAMEN te zingen. Of neem je buur, 

vriend, collega of wie dan ook mee. Heerlijk zo’n dag samen datgene zin-

gen waar je weken van te voren thuis aan hebt geoefend. Onder leiding 

van de dirigenten Esther Zaad en Ron Hanssen worden deze zaterdag de 

puntjes op de i gezet. Er is voor ons mannen weer een mannenkoor en 

samen met het vrouwenkoor vormen we een gemengd koor. 

En wat zingen we dit jaar? Voor het eerst ga ik dit verklappen aan jullie: 

Mannenkoor Girls,girls,girls medley van Jay Althouse en sing Your way 

home van Joseph Martin. 

Met het gemengd koor zingen we van Bruno Mars Count on Me, een 

Schots Volkslied Afton Water in ‘n arrangement van John Rutter en dan 

ook nog eens een arrangement van Bob Chilcott: Musik der Nacht. 

Dit jaar hebben we ook tijd ingeruimd met aandacht voor de stem. Via 

een workshop door logopedisten gaan we slimme dingen van, voor en 

over de stem meemaken. 

DUS: Schrijf je in. Voor slechts € 20,- doe je mee en ontvang je het oe-

fenboek en de ingezongen CD met elk liedje in jouw eigen stemsoort en 

het totaallied. Kijk op de 

website van VNK Limburg, bel Marina Veldman of meld je bij 

mij aan. 

Maar er is meer, ‘s avonds is het concert met nog meer apar-

te koren, waaronder het Venray’s Mannenkoor Winnaar van 

het KNZV Concours en het Vocaal Ensemble Kerkrade welke 

winnaar van het Limburgs Korenfestival 2013 was. 

 

Maar ook de zondag is heel apart. Ik kijk nu al uit naar de 

Community Singing onder leiding van Rinske van der Meer. 

Dit moet je absoluut hebben meegemaakt!! 

Geweldig deze dame krijgt een hele zaal binnen enkele minu-

ten aan het zingen op een frisse en vrolijke manier. 

 

En zo is er nog veel meer, oa ontmoetingen van en voor 

(jonge) dirigenten. Voor dirigenten is er een hele interessan-

te dag met diverse activiteiten. 

 

Voor de zondag kunnen koren zich inschrijven voor het Open 

Limburgs Korenfestival. Op verzoek kun je jouw koor 

laten jureren. 

 

Uiteraard is er veel aandacht voor jong talent waarbij de jeugd hun Talent mag Tonen. 

 

  

 
Meer informatie over VNK-L staat op : www.vnk-limburg.nl   en op de facebookpagina van VNK Limburg. 

Limburgse Koordagen 
©Piet Besselink 

http://www.vnk-limburg.nl
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Concertkalender Swentibold 
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Rayon Swentibold 
©Piet Besselink 

Diverse Mannenkoren in ons rayon timmeren behoorlijk 

aan de weg. Beeker Liedertafel behaalde de 3e prijs 

tijdens het KNZV Concours. En dat tijdens hun jubile-

umjaar waarin men 125 jaar bestaat en men de 3P’s 

centraal heeft staan: 

PASSIE voor muziek, PLEZIER in het samen zingen en 

het samen vriendenclub zijn. Maar ook PRESTATIEGE-

RICHT. 

Eveneens had men een prachtig, gedenkwaardig concert te Margraten ter gelegenheid van Memorial 

Day. Men kreeg daar zelfs de complimenten van de kleindochter van President Franklin D Roosevelt. 

o.l.v. Dion Ritten haar muzikale bijdrage aan de (internationale) gasten kon presenteren.  

- Met "Bring him home" en "The Mansions of the Lord" werd een hartverwarmend eerbetoon aan de 

8301 "Fallen Soldiers" gebracht, die met even zoveel kruisen in Margraten worden vertegenwoordigd. 

Bij de inzet van het 2e werk door trompettist Jean Pierre Klinkers (voor deze bijzondere gelegenheid 

op bügel) ging een siddering door het gehoor. 

Na de kranslegging en de Fly-over door het Luchtmachtteam van de Vliegbasis Volker werd de plech-

tigheid vocaal afgesloten met de Bevrijdingsmedley. Met "We'll meet again", "Till we meet again" en 

"Waltzing Mathilda" werd het publiek de weg gewezen naar de vele adoptiegraven die na afloop van 

de plechtigheid werden opgezocht.  

 

Maar er zijn nog meer plannen, waaronder het Diner Chantant (volgens mij de 3e uitvoering) en na-

tuurlijk de Jubileumuitvoering op 1 nov as met Wendy en Guido. 

MBL van harte PERFIESJAT! 

 

Waar men ook niet stilzit is in Sweikhuizen bij St Caecilia.  Men is volop aan het voorbereiden aan het 

Megaconcert samen met de mannenkoren Mignon en DSM.SABIC waar dan ook nog Harmonie St Au-

gustinus Geleen aan meedoet. Dit groots opgezet concert gaat plaatsvinden in het Openluchttheater 

van Valkenburg. Hopelijk is de reservedatum van 8 juni vanwege slecht weer niet nodig. 

 

MIGNON had het genoegen om in Aken in de Dom de dienst op te luisteren en later op de dag zong 

men op de raadhuistrappen een wereldconcert. 

 

Het Mannenkoor DSM•SABIC deed inmiddels voor de 4e keer mee aan Lentekriebels van FSI. Dit maal 

in de Parkstadtheater te Heerlen samen met het Mannenkoor RMK’21 en de groep “the New Gospel 

Sensation”  Behalve Gospel stond het concert ook in het teken van Sinatra/Miller met ondersteuning 

van “the Sonic Blast Bigband” uit Eindhoven. Met René Wegberg en Ronald Douglas als solisten is suc-

ces natuurlijk verzekerd. 

 

Dan ORANJE uit Schinveld op Zondag 11 mei om 15.00 uur vertrok het koor per luxe touringcar vanaf 

de markt in Schinveld naar een bijzondere, historische locatie, de Krönungssaal van het Rathaus te 

Aken Het concert dat daar georganiseerd werd, was een internationaal korentreffen tussen topkoren 

uit Duitsland, Nederland en België. 

Het betrof hier het Marienchor uit Eupen(B) onder leiding van Heinz Piront, St.Marien-Gesangverein 

uit Aachen-Horbach onder leiding van Ando Gouders en natuurlijk Zangvereniging Oranje onder lei-

ding van Anton Kropivšek. 

Het Euregionale festival concert in de Krönungssaal van het stadhuis was ter gelegenheid van de 

150ste verjaardag van de St. Marien- Gesangverein HORBACH. Zangvereniging Oranje kreeg een 

staande ovatie voor de uitvoering van "Bonse ABA/Ayangena" waarin de geluiden van het Afrikaanse 

oerwoud worden nagebootst. 

 

Dit was zomaar een greep uit ons Rayon waar nog volop muzikale activiteiten en hoogtepunten zijn 

waar te nemen. Laten we bij SI-TARD er een gedenkwaardig concert van maken met “Vrie in Vrei” 

Dat kan een groot succes worden als we ons met z’n allen inzetten om de zaal van de Schouwburg vol 

te krijgen.  
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