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

Nog heel even en dan is ons Lustrumjaar alweer voorbij. 120 jaar SI-TARD 
dat is niet niks! 
 

Ik weet niet hoe het jullie is vergaan, maar ik heb er met volle teugen van genoten. Ook al was het 
veel werk waar menig uurtje ingestoken is door velen binnen ons koor. Het was een prachtig concert 
in een uitverkocht Forum Theater en we hebben er ook nog eens een hele mooie uitbreiding van ons 
repertoire bij. En niet te vergeten een mooie CD met deze bijzondere arrangementen van  
Jan Theelen. En…. De cd is nog op diverse plaatsen en via onze website te koop. 
 

Maar er was nauwelijks tijd om verder stil te staan bij ons Lustrumconcert want 4 november waren 
we alweer te gast bij de jubilerende vrienden van de St Barbara fanfare. Er werd een mooi luchtig  
concert in de schouwburg uitgevoerd. En inmiddels zijn we druk bezig met de puntjes op de i zetten 
voor het komende Kerstconcert.  Samen met het Damesensemble Southern Voices beloofd het weer 
een sfeervol Kerstconcert te worden. 
 

Dankzij de vele sponsoren en fondsen was het mogelijk om dit Lustrumconcert succesvol te maken. 
Nu is het natuurlijk de kunst om deze sponsoren blijvend enthousiast te houden en SI-TARD te  
steunen richting ons 125 jaar bestaan. In dit Klankbord waarderen we de sponsoren en vrienden met 
een  advertentie en overzicht. Fijn zou zijn als we de komende jaren deze sponsoren terug vinden in 
ons Klankbord met een advertentie. Maar daar hebben we JOUW hulp ook bij nodig! 
Meedenkende en helpende zangers blijven nodig om ons koor te laten voortbestaan. Er lopen nieu-
we acties met Dick van Rossum als aanjager. Dus laat jou ideeën gerust horen. 
 

Onze website, welke in goede handen van webmaster Wil Siebers is, wordt regelmatig voorzien van 
nieuws en foto’s. Ziet er goed uit!  Mis je iets? Laat het ons weten. 
 

De koorwereld is sterk aan het veranderen. Samenwerkingsverbanden worden onderzocht. En KNZV 
waar wij ook toe behoren is een vergaande samenwerking aangegaan met Koornetwerk Nederland.  
 

Veel leesplezier, alvast een hele fijne Kerstdagen en een voorspoedig gezond en muzikaal 2018. 
Muzikale groetjes  ©PietBesselink 

       advertentie 

Adverteren? 
In ons koorblad  

en/of 
 op onze website? 

Dat kan! 
Vraag aan  

Wil Goossens 
(046) 451 02 11 

Of mail naar: 
si-tard@si-tard.nl 

mailto:si-tard@si-tard.nl
http://www.hklimburg.nl/organisaties/verenigde-nederlandse-korenorganisaties-afdeling-limburg.html
http://www.knzv.nl/
http://www.knzv-limburg.nl/
https://www.facebook.com/groups/388693334535776/
http://www.si-tard.nl/
https://www.facebook.com/groups/116065521835453/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHyJ_TjcPMAhXDthQKHUaqDpEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.kersbergen.nl%2Fnieuws%2F55%2Fvindt-kersbergen-leuk-op-facebook-en-volg-ons-via-twitter&psig=AFQjCNFQ0V8CxJC
mailto:si-tard@si-tard.nl
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Woord van de Voorzitter 
Wim Zonnenberg 

Beste koorvrienden, 
 
Bijna aan het einde van ons lustrumjaar en met het kerstconcert als afsluiting van dit jaar voor de boeg mogen we met grote 
tevredenheid terugkijken. 
We hebben ons gezicht in het Sittardse veelvuldig laten zien en al vinden sommigen dat we nog veel meer moeten  
optreden….ik vond het een druk maar fantastisch jaar. 
 

Sinds het verschijnen van het laatste klankbord is er veel gebeurd. Iedereen leefde toe naar ons jubileumconcert van  
30 september en er waren tot vlak voor dat concert nog veel hobbels van allerlei aard te nemen. Maar de inzet van velen  
binnen ons koor heeft het de moeite waard laten zijn. Een uitverkocht Forum,  een” Limburgs”  concert, enthousiast publiek, 
achteraf veelal lovende kritieken en niet onbelangrijk…..een positief financieel resultaat. Wat wil je nog meer. 
 

En dan binnen een maand weer een optreden in een uitverkochte schouwburg maar nu als gast van muziekkorps St-Barbara uit 
Sanderbout, die ook een jubileum te vieren hadden. Ze hadden het fantastisch georganiseerd en ook daar stonden we er goed 
op.  
En als we het kerstconcert, dat natuurlijk ook weer goed gaat worden en hopelijk voor de derde keer in een volle kerk, achter 
de rug hebben moet het vizier weer op de toekomst gericht worden. 
Succes is leuk maar op je lauweren gaan rusten is dodelijk. Ook ons koor heeft immers, zoals bijna alle mannenkoren, behoefte 
aan “jong(er) “ bloed.  
Maar ook zal er nagedacht moeten worden waar we met ons koor op de lange en midden lange termijn naar toe willen. 
Gelukkig heeft het bestuur een substantieel aantal leden bereid gevonden daarover mee te denken. De toekomst is immers 
van alle leden. 
Maar niet alleen navelstaren is voldoende. Samenwerking zoeken met anderen, die dezelfde problemen hebben, is belangrijk.  
Het bestuur is, nadat twee koorleden anderhalf jaar geleden contact gezocht hebben met Mignon, op de door hen geplaveide 
weg doorgegaan. Er hebben vruchtbare en prettige gesprekken plaats gevonden. Hopelijk resulteert dat in een blijvende en 
goede samenwerking. Aan de beide besturen zal het niet liggen. 
Tevreden terugkijkend en hoopvol vooruitkijkend wens ik jullie allen een gezond en mooi muzikaal 2018 toe. 
 
 
Wim Zonnenberg, voorzitter.    
 
 

Tosca Puccini, 27 januari 2018 is 

een opera geschreven door Giacomo Puccini naar La Tosca van Victorien Sardou uit 1887. Het verhaal 
speelt zich af in 1800 in Rome. De opera werd daar op 14 januari 1900 voor de eerste keer opgevoerd in 
het Teatro Costanzi. Tosca is ook de naam van het hoofdpersonage, de sopraan Floria Tosca.  
Het verhaal speelt zich af te Rome in juni 1800. De eerste akte speelt in een kerk, de Sant'Andrea della  
Valle. Floria Tosca, een zangeres, is verliefd op de schilder Mario Cavaradossi, maar deze wordt gevangen-
genomen omdat hij Cesare Angelotti, een gevluchte gevangene, onderdak zou hebben gegeven.  
Baron Scarpia, politiechef van Rome, op zijn beurt is verliefd op Tosca, en chanteert haar: hij zal Cavara-
dossi bevrijden als ze zich aanbiedt aan hem. Hij zal de executie van de schilder simuleren door losse flod-
ders. Tosca doet alsof ze akkoord gaat, maar nadat de agenten Cavaradossi naar de plaats van zijn executie 

gebracht hebben, vermoordt Tosca Scarpia met een dolkstoot. Tosca woont de executie bij, onwetend dat Scarpia ook gelogen 
had en de soldaten met echte kogels zouden schieten. Nadat ze de dood van Cavaradossi heeft aanschouwd, pleegt Tosca zelf-
moord door zich van de transen van de Engelenburcht te werpen.  
Extra boeking op zondag 4 februari 14.30 uur in Sittard!   
 

L’Elisir d’Amore   Donizetti 10 februari 2018 

(Het liefdeselixer) (Het liefdeselixer) is een opera in twee bedrijven van de Italiaanse componist Gaetano Donizetti.  
Felice Romani schreef het Italiaanse libretto. De première was in het Teatro della Canobbiana, 
te Milaan op 12 mei 1832.     
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Agenda  SI-TARD  

bezoekadres: 

Medealaan 33 

6124 AV Schipperskerk 

Telefoon 

(046) 481 07 47 www.camera-service.nl 

advertentie 

Datum Tijd 2017  Lustrumjaar SI-TARD 120 jaar 
Zo 10 dec 17.30 Kerstconcert  St Michielskerk, Markt Sittard met Southern Voices 
Woe 13 dec 19.00 Kerstconcert Zuyderland Baenje  + aansluitende repetitie. 
Ma 25 dec 9.30 H. Mis 1e Kerstdag  St Michielskerk, Markt Sittard 

Woe 27 dec   GEEN repetitie SI-TARD 
    

  

    2018 Sittard 775 jaar Stadsjubileum 

Woe 3 jan 20.00 Repetitie tot 21.30 uur + Nieuwjaarsreceptie 
      

Woe 7 feb   ½ repetitie Bezoek Marotte en Prins aan SI-TARD 
      

Woe 28 mrt 19.00 ½ repetitie + vanaf  20.30uur jaarvergadering 
      

Woe 11 apr   Ledenwerfactie SING-IN                        CONCEPT 

Vrij 27 april   Koningsdag  informatie volgt 
      

Woe 23 mei   Generale concert 27 mei  CONCEPT 

Zo 27 mei 15.00 Concert Stichting Behoud Franse Klooster i.s.m. Philharmonie Sittard. Kerk Hemelsley 
      

      
Zo 1 juli   Fiets/wandeltocht 
Woe 4 juli 20.00 Laatste repetitie voor koorvakantie 

    Schoolvakantie 7 juli t/m 19 augustus 2018  wk 27-33 

Woe 22 aug   1e repetitie na vakantie 

Zo 26 aug 10.30 St Rosaprocessie 
      

Oktober 20.00 Najaarsconcert    Concert MIGNON-SI-TARD (ËÉN KOOR)  Schouwburg Sittard  CONCEPT 19 okt 
      

Za 17 nov 18.00 St Caecilia-avond  Ruud Schokker 25 jaar 
      

Zo 9 of 23/12 17.30 Kerstconcert op 9 of 23 dec 
Woe 19 dec   Kerstconcert Baenje 

Zo 23 dec   Kerstconcert ism Petruskoor? CONCEPT 

Di 25 dec 9.30 H. Mis in Michielskerk (?) 

http://www.camera-service.nl/
https://www.southern-voices.com/
https://www.zuyderland.nl/zorglocaties/de-baenje/
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Theo Hanssen was met zijn 60-jarig lidmaatschap van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen een bijzondere jubilaris 
bij de Philharmonie Sittard. Als 7-jarige begon Theo met trommelles bij het fluit- en tamboerskorps Irene. Via fanfare  
Sint Barbara in Sanderbout en harmonie l’Union uit Born, kwam hij eind jaren tachtig bij de Philharmonie Sittard terecht. De 
dikke trom was inmiddels ingeruild voor saxofoon en later de fagot, het instrument dat hij tot de dag van vandaag nog steeds 
bespeelt bij de Philharmonie.  
Theo Hanssen combineerde zijn muzikale kwaliteiten met zijn werk als directeur bij het toenmalige ‘Kleesj’ (huidige Trevianum) 
en het wethouderschap in de gemeente Sittard-Geleen.  
Theo was tevens voorzitter van 2010 tot en met 6 april 2016 bij SI-TARD. Voor zijn inspanningen is Theo tevens benoemd tot 
Lid van Verdienste van ons koor. En natuurlijk zingt hij nog steeds bij onze bassen. 
 

Sinds vier jaar is Theo Hanssen ook vicevoorzitter van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, waarvan hij korte tijd ook 
waarnemend voorzitter is geweest. De bijbehorende versierselen werden hem vanwege het bijzondere karakter van het  
jubileum opgespeld door Noël Lebens, voorzitter van de LBM. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 

Theo Hanssen 60 jaar lid Philharmonie 
Piet Besselink 

Theo krijgt van Wethouder Noël Lebens, tevens vz van 
de LBM de versierselen opgespeld. 

Truus en Theo worden toegesproken door de voorzitter 
van de LBM Noël Lebens. 

Nu we het toch over de LBM hebben waarvan onze beschermheer Noël Lebens voorzitter is en ons Lid van Verdienste 
Theo Hanssen vice voorzitter gaan we eens kijken hoe daar de vlag erbij hangt. Wat mij in elk geval opviel, in de periode 
dat ik in het bestuur van VNK zat, dat de bestuurders van LBM sneller reageerden dan de bestuurders van koren. Zo-
doende waren er altijd veel meer bestuurders van LBM dan van Koren aanwezig op de workshops welke een aantal ja-
ren achter elkaar werden verzorgd door het Huis van de Kunsten. En volgens mij laten nog veel koren het maar gebeu-
ren, maar DAT is een ander verhaal….. 
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 Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen 
  Piet Besselink 

De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) is de provinciale overkoepelende organisatie voor de blaasmuzieksector. 
Ongeveer 280 korpsen, bestaande uit harmonieën, fanfares, brassbands en blaaskapellen, zijn aangesloten bij de LBM, wat 
deze organisatie met ruim 25.000 enthousiaste amateurs tot de grootste muziekorganisatie van Limburg maakt. 
  

De LBM organiseert, naast een aantal jaarlijkse activiteiten, diverse projecten en workshops. Veelal gebeurt dit in samenwer-
king met muzikale partners en andere culturele instellingen. Concertconcoursen, de Finale Jonge Solisten en De Maestro zijn 
hier voorbeelden van. Door deze verschillende projecten en activiteiten maakt de LBM de blaasmuziek in Limburg zichtbaar. 
  

De LBM wil de beoefening van blaasmuziek bevorderen, de gezamenlijke belangen van de lid verenigingen behartigen, de 
bloei van de aangesloten muziekgezelschappen stimuleren en het cultureel-maatschappelijke leven in de provincie Limburg 
verheffen.  Als belangenbehartiger voor de blaasmuziek in Limburg maakt de LBM zich vooral sterk voor het behoud, de  
kwalitatieve ontwikkeling en de vernieuwing van de blaasmuziek en het binden en boeien van leden van jong tot oud.  
Gebruikmaken van elkaars ervaringen en sterkten is hierbij een belangrijk middel: verbinden van muziekgezelschappen, zowel  
horizontaal en verticaal als muzikaal, door middel van cross-overs. Zo wordt het cultureel erfgoed van Limburg behouden en 
verder ontwikkeld. 

 Educatieve projecten  
 

De Educatieve projecten tillen we er even uit, want dat heeft Theo, als Vicevoorzitter in zijn portefeuille. Uiteraard wordt hij 
hierbij gesteund door Léon Evers, Maurice Gordijn en Wim Leunissen. Het Huis van de Kunsten, waarvan LBM één van de vier 
medeoprichters was steunt de LBM via muziekconsulent Silvia Segers-Weusten en  Mirjam Waltmans van het secretariaat. 
Anoek Wintraecken heeft de communicatie voor LBM in haar Portefeuille. 
 

In 2014 is de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) met 3 pilots gestart omtrent muziekonderwijs, onder meer 
mogelijk gemaakt met innovatieve gelden uit de Motie Limburgse Volkscultuur. Muziekonderwijs, muziekbeleving, muziekin-
teresse en muziek maken zouden vanaf groep 1 van de basisschool in het takenpakket van de school moeten worden opgeno-
men op dezelfde manier zoals bijvoorbeeld met taal en rekenen gebeurt. Het moet tot de ‘normale’ ontwikkeling van het kind 
gaan behoren. De drie gekozen pilot-projecten gaan uit van een eigen idee en filosofie, maar stellen het kind centraal. Ieder 
project denkt dat de eigen aanpak het grootst mogelijke resultaat heeft. Door de verscheidenheid kunnen ervaringen worden 
opgedaan die uiteindelijk ertoe kunnen leiden dat een aanpak gekozen kan worden die Limburg-breed uitgerold kan worden. 
De LBM heeft voor de volgende drie vernieuwende projecten gekozen: Muziekkanjers (Noord-Limburg), Rick’s Blaasmuziek-
winkel (Midden-Limburg) en Blaas- en trommelcarrousel (Zuid-Limburg).  

 
 
 
 
 

Wil je meer weten over de LBM? Bezoek dan hun website: 

 www.lbmblaasmuziek.nl 
 
Voor meer informatie over de projecten kun je direct terecht via: 

           https://www.lbmblaasmuziek.nl/educatieve-projecten       

Alvast noteren? 
Eurofestival 2018  

Op 14 en 15 april 2018 staat het prachtige podium van CC Don Bosco in Heel weer ter beschik-
king van maximaal 24 jeugdorkesten. Met ondersteuning van de LBM is het Eurofestival ieder 
jaar weer een waardevol weekend vol muziek en verrassende ontmoetingen. Want samen mu-
ziek maken en een prestatie neerzetten geeft veel voldoening. Aan de samenstelling van het 
orkest zijn geen regels verbonden; iedereen kan dus meedoen. Elk orkest ontvangt een schrifte-
lijk verslag van beide juryleden. De strekking hiervan is positief en opbouwend met heldere ad-
viezen voor de toekomst. 
  
Het thema van het Eurofestival 2018 is Viva España. Als verbindend muziekstuk biedt Himalaya 
Music elk deelnemend orkest de partituren van ‚Suite Española‘ aan. Daarnaast kunnen de jonge 
muzikanten gratis meedoen aan workshops met professionals bij Adams Muziekcentrale. Actieve 
ademhaling of cajón: interactief, leerzaam en leuk! 

http://www.kunstencentrumjerusalem.nl/muziek-en-zang/harmonie-fanfare-en-drumbandopleiding/wervingstraject-muziekkanjers-8
http://www.ricknet.nl/cursusaanbod/cursussen/muziekwinkel-beginners
http://www.ricknet.nl/cursusaanbod/cursussen/muziekwinkel-beginners
http://www.smkparkstad.nl/
https://www.lbmblaasmuziek.nl/
https://www.lbmblaasmuziek.nl/educatieve-projecten


8 

 

Top 10 Opera Componisten  
 Piet Besselink bron Classics to Go 

Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een lijstje met een 
Top 10 van. Bij Classics To Go houden ze ook van alles bij op 
muziekgebied, en natuurlijk is er dan ook een top 10 van de 
operacomponisten. 
 

‘Händel is de grootste componist die geleefd heeft, het onbereik-
bare ideaal, de meester van alle meesters’, vond Beethoven. ‘Ik 
neem mijn hoed af en kniel voor zijn graf.’  
 Georg Friedrich Händel gaf iedere zanger iets om naar uit te 
 kijken, een melodie waarin ze zich in volle glorie konden tonen.   

Hij maakte meer dan veertig Italiaanse opera, en nergens lijkt zijn inspiratie te wijken. Want dat 
kon nu eenmaal niet: als ondernemer overleefde hij door de kwaliteit van zijn werk. Sommige 
meesterwerken steken boven alles uit, met name Alcina en Giulio Cesare. 
De operawetten van zijn tijd – een happy end met een moralistische boodschap – veroordeelden 
Händel tot het verklanken van libretto’s, die ons lachwekkend voorkomen. En die handicap 
maakt zijn muzikale prestaties alleen maar groter. Want zijn opera’s blijven ondanks sommige 
flutverhalen fier overeind. Bij vele dramatische wendingen hou je het – zelfs drie eeuwen na  
dato – niet droog.  
 

Claudio Monteverdi hoorde de muziek in het woord. 
Eerst het woord, dan het ritme en tenslotte de melodie – zo luidde de filosofie van de Italiaanse opera-
pionier Claudio Monteverdi. Zijn L’Orfeo was niet de eerstgeborene in het genre, maar overleefde wel 
iedereen. Niemand herkende zo goed de muzikaliteit in het woord als Monteverdi. Veel werk ging verlo-
ren, maar zijn drie bewaarde opera’s zijn geniaal. L’Orfeo (1607), Il ritorno d’Ulisse in patria (1639) 
en L’incoronazione di Poppea (1642) waren hun tijd ver vooruit. ‘De moderne componist bouwt op het 
fundament van de waarheid’, geloofde Monteverdi. Misschien dat zijn opera’s daarom altijd weer boven 
komen drijven.  
 

Mozart spotte met alle operawetten. 
 Eigenlijk was alle muziek van Wolfgang Amadeus Mozart opera, ook de instrumentale. Hij speelde weerga-
loos stemmen tegen elkaar uit. Hij kon zes menselijke stemmen door elkaar vlechten en ze stuk voor stuk 
hoorbaar en verstaanbaar maken. Hoogtepunt was zijn samenwerking met librettist Lorenzo da Ponte. 
Hun Don Giovanni blijkt – ruim twee eeuwen na zijn ontstaan – nog altijd voer voor muziekwetenschappers 
en psychologen. Mozart en Da Ponte gaven hun vrouwenjagende hoofdfiguur niet meer dan twee korte 
aria’s, en toch is Don Giovanni ruim twee uur alom aanwezig. Ook Le Nozze di Figaro en Cosi fan tutte spotten 
met de wet van de goede afloop. De dubbele bodems in deze drie meesterwerken roepen ook in deze tijd 

nog vragen op.  
 

Christoph Willibald von Gluck brak de ‘misplaatste ijdelheid van de zangers’ 
Gluck bevrijdde halverwege de achttiende eeuw opera uit de wurggreep van de diva’s en divo’s. Hij zwoer in 
het voorwoord bij zijn opera Alceste dat hij ‘opera zou ontdoen van de misplaatste ijdelheid van de zangers, 
die het grootste en mooiste schouwspel belachelijk en vervelend maken’. 
Tot zijn komst was het verhaal van de opera ondergeschikt aan de stemkunst van de diva’s en de castraten. 
Zij konden naar believen schrappen in stukken, kregen zesmaal zoveel betaald als de componist, en als ze 
een succesnummer uit een andere opera hadden, dan moest die maar gewoon ergens worden ingevoegd. 
Op die manier konden zij hun stemacrobatiek tentoonspreiden. Gluck daarentegen wilde muzikale drama’s 
maken ‘zonder de handeling te onderbreken door nutteloze en overbodige versieringen’. Hij streefde naar 
eenvoud en helderheid. En hij kreeg het voor elkaar. Na hem zou opera niet meer hetzelfde zijn. 
 

Verdi zaait dood en verderf onder zijn personages. 
De Italiaan Giuseppe Verdi ging nog een stap verder dan Gluck. Van hem hoefden de sterren niet eens meer mooi te zingen. 
‘Er is mij niet veel gelegen aan die zogenaamde vocale perfectie’, schreef hij in een van zijn vele brieven. Toen hij een so-
praan zocht voor de titelrol in Macbeth, wilde hij niet dat een van zijn favorieten, Eugenia Tadolini, deze meedogenloze 
moordenares zou zingen. Hij vond haar te goed. ‘Tadolini heeft een mooi en aantrekkelijk uiterlijk, en ik wil dat Lady Mac-
beth lelijk en boosaardig is. Tadolini bezit een prachtige, heldere, engelachtige en krachtige stem, maar Macbeth moet ruw, 
verstikt, donker en duivels klinken.’ 
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2007 

2007 

Opera was al zo’n bevreemdende kunstvorm. Verdi wilde er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de bezoe-
kers het verhaal zouden geloven. Van een goede afloop is bij hem geen sprake. Hij zaait dood en verderf onder 
zijn personages. Maar op de achtergrond wiegt wel altijd een aanstekelijke hoempapa mee. Als het gaat om 
aria’s schreef hij de ene na de andere wereldhit. Op een gegeven moment werden zijn melodieën al op straat 
gezongen, voor de première van de opera waaruit ze afkomstig waren.  
 

Puccini baart opzien met armoedzaaiers. 
Het publiek keek er wel even van op: een opera die niet ging over koningen, adel of op zijn minst mensen 
behangen met geld en juwelen, maar een opera waarin een paar armoedige en ziekelijke studenten rond-
zwierven. In de tweede helft van de negentiende eeuw draafde plotseling de gewone man de glitter en 
glamour van de opera binnen. Bijvoorbeeld de dommige boerenknecht Nemorino in L’elisir d’amore van 
Gaetano Donizetti. Maar de grote hit in dit verismo-genre kwam op naam van Giacomo Puccini. La Bohè-
me speelde zich af in het studentenmilieu van Parijs, waar in de winter op de karige zolderkamers de tem-
peratuur ver beneden nul zakte. Even ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid was er niet meer bij voor 
de operagangers. En evenals Verdi grossierde Puccini in onvergankelijke hits, die overal werden mee 

gezongen. In Italië werd opera volksvermaak.  

Wagner schrijft ‘muziek met een uitroepteken’ 
Een man aan wie Hollywood veel te danken heeft, is Richard Wagner. Hij bedacht het leidmotief, een  
herkenningsmelodie voor hoofdpersonen of voorwerpen. De filmindustrie zou decennia later dankbaar ge-
bruik maken van zijn vondst. Star Wars is ondenkbaar zonder leidmotieven. Wagner was geen componist 
die simpelweg een libretto op noten zette, nee, hij schreef zijn opera’s van A tot Z zelf. Hij wilde werken 
maken waarin alle kunsten samenkwamen. Zijn ego was groot, en dat gold eveneens voor zijn scheppingen. 
Neem de cyclus Der Ring des Nibelungen: vier opera’s met een totale lengte van zo’n veertien uur, over de 
ondergang van een godenwereld. Toen hij op een dag besloot een korte, komische opera te componeren, 
kwam daar de vijf uur durende Meistersinger von Nürnberg uitrollen. Liefhebbers haten of verafgoden 

hem. Zijn klanken lijken dwars door het lichaam van de luisteraar heen te gaan. ‘Ik schrijf muziek met een uitroepteken!’ zei 
hij zelf.  
 

Rossini en zijn komische genie 
De legende wil dat Rossini vaak in bed componeerde. Als een vol vel bladmuziek uit zijn handen viel, dan schreef 
hij de aria liever opnieuw dan uit bed te gaan en het vel op te rapen. Rossini was de meester van de komische 
opera. Hij schreef er in zo’n twintig jaar een stuk of veertig. Op zijn zevenendertigste hield de Italiaan het voor 
gezien, en wijdde zich vanaf dat moment vooral aan culinaire geneugten. Maar met zijn laatste opera Willem 
Tell toonde hij de wereld dat hij ook een drama opera kon componeren  
 

Bizet ‘vergrijpt’ zich aan een zigeunerin 
‘Ah, muziek! Wat een prachtige kunst! Maar wat een verschrikkelijk beroep!’ riep Franse componist Georges Bi-
zet eens. Die gedachte zal zeker in hem zijn opgekomen na de première van Carmen. Die schokte het publiek. 
Hoe bestond het dat een componist een opera wijdde aan de zelfkant van de samenleving: een driehoeksver-
houding tussen een hoerende en snoerende zigeunerin, een geile stierenvechter en een deserteur. Voor die vui-
ligheid kwamen de mensen niet naar het theater! De ontvangst was op zijn minst verdeeld. Bizet stierf drie 
maanden later, en maakte niet meer mee hoe Carmen tot kaskraker uitgroeide. 
 
 

Richard Strauss schreef dé opera’s van de twintigste eeuw. 
De belangrijkste operacomponist van de twintigste eeuw was de Duitser Richard Strauss. Met schandaalopera Salomé begon 
zijn zegetocht in 1905. Klassiek opgeleid door zijn strenge vader – een hoornist – ontwikkelde hij zich geleidelijk tot een ver-
nieuwer, die het orkest ongehoorde klanken ontlokte. In zijn opera’s kon hij – afgezien van vervreemdende harmonieën – een 
enorme sensualiteit oproepen. En hij begreep de stem als geen ander. Vraag tien zangeressen welke componisten het meest 
ideaal voor hen schreven en zonder uitzondering zullen ze antwoorden: Mozart en Strauss  
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Beschermheer: 
Noël Lebens 

  

   

Ere voorzitter:  

Jac  Tonnaer 
  

    

Ere dirigent: 
Jos Besselink 
Piet Tobben  

  

    

Lid van verdienste: 
Piet Besselink 
Martin Dieteren 

Harrie van Didden 

Theo Hanssen 

Ger Heilkens 
Ari Jansberg 

  

    

Bestuur SI-TARD:   

Voorzitter: 
Wim Zonnenberg 

  
(046) 458 20 10 

Secretaris: 
Wiel van Eeghem 

  
(046) 451 81 37 

Penningmeester: 
Wil Goossens 

  
(046) 451 02 11 

Vice voorzitter 
Dick van Rossum 

  

Leden 

Alex van der Klip 

Paul Thissen 

  

    

Dirigent: 
Emmanuël  Pleijers 

  

    

Repetitor: 
Paul Kalkhoven 

  

    

Begeleiding : 
Leon Dijkstra 

  

    

Correspondentieadres: 
Sittards  Mannenkoor 
SI-TARD 

  
p/a  Halderstraat 9 
6136 BH  SITTARD 

    

Bankrekening:  

Sittards Mannenkoor 
SI-TARD 

  
NL48 RABO 

01 47 61 89 32 
    

Kamer van Koophandel: 
nummer 40187756 

  

    

Contributie: 
€ 140,00  per jaar 

  
( 1 jan – 31 dec) 

    

Repetitielokaal: 
Jochem Erenshoes 

Kloosterplein 3 

6131 EP Sittard 
    

Repetitie-avond: 
Woensdag 

  
20.00 – 22.15 uur 

    

Repetitieverzuim 

melden bij: Ad Hensen 

(alle zangers) 
(046) 451 26 96 

    
    

Uitgave november 2017 ©PB 
Correcties  s.v.p. naar: 

Piet Besselink 
si-tard@si-tard.nl 

Activiteitencommissie: 
Alex van der Klip 

  
(046) 850 10 58 

    

Bibliothecaris: 
Paul Thissen  1e 
Alex van der Klip 2e 
Piet Besselink Digitaal beheer 

  
(046) 452 13 72 
  
Si-tard@si-tard.nl 

    

Facilitaire commissie: 
Leon Tonglet 
Paul Gijzen 
Ad Hensen 
George Leinarts 
Henk Vorstermans 

  
(046) 452 96 12 
 

    

Felicitatiedienst: 
Jo Salden 

  

    

Koormeesters: 
1e tenoren    Jac Verbeek 
2e tenoren    Harry Hensen 
Baritons        Gerrit  Slopsema 
Bassen           Ruud Schokker 

  

    
Muziekcommissie: 
Martin Dieteren 
Emmanuël Pleijers 
Piet Besselink 
Alex van der Klip 
Paul Thissen                 

  
Voorzitter (046) 481 03 62 
Dirigent 
verslagen/E-beheer 
2e bibliothecaris 
1e bibliothecaris 

    
Public Relations: 
Piet Besselink 

  
(046) 474 12 16 

    
Redactie Klankbord en facebook: 
Piet Besselink 

  
si-tard@si-tard.nl 

    
Digitaal beheer SI-TARD bieb 
Piet Besselink 

  

    
Webmaster: www.si-tard.nl 

Wil Siebers 

 webmaster@si-tard.nl 

06 – 24 71 88 31 
    

Spaarlotto-commissie: 
Ad Hensen  (046) 451 26 96 
    

Damescomité: 
Wim Zonnenberg contactpersoon 

  
Aanspreekpunten: 
Lily Besselink    catering 
Truus Hanssen   kleding 
Marijke de Vries  Lief en Leed 

    
Vaandeldrager:  
Leon Tonglet en Math Scheffers 

  

Sittards Mannenkoor "SI-TARD"  
  

Bestuur, informatie en Commissies  

mailto:si-tard@si-tard.nl
mailto:Si-tard@si-tard.nl
mailto:si-tard@si-tard.nl
http://www.si-tard.nl
mailto:webmaster@si-tard.nl
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VERKOOP CD  Sittards Mannenkoor "SI-TARD"  
  

Slechts € 12,50 per stuk. 
 

Hiervan  gaat € 2,50 naar het Toon Hermans Huis te Sittard  
 

Te koop bij: 

 

De CD van SI-TARD is uiteraard via onze leden, 
maar ook via onze website te bestellen: 

www.si-tard.nl 

http://www.si-tard.nl
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          Koornetwerk Nederland 


Piet Besselink  Bronnen: Koornetwerk Nederland 

Koornetwerk Nederland verbindt de kleurrijke koorwerelden in Nederland.� Met ruim 1,7 miljoen actieve koorzangers -
amateurs en professionals- is de Nederlandse koorsector veruit de grootste kunstensector van Nederland. Met een actuele 
achterban van 140.000 leden vormt Koornetwerk Nederland de grootste korenorganisatie in Nederland. 
 
Als vereniging van korenorganisaties ontwikkelt Koornetwerk Nederland op meerjarenbeleid en initiatieven om zichtbaarheid 
en draagvlak van de Nederlandse koorsector te verbeteren en kwaliteitsontwikkeling en educatie te borgen voor de toekomst.  
 
Koornetwerk Nederland is op 7 juni 2017 overgegaan vanuit de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK), de  
koepelorganisatie voor de Nederlandse korenbonden.   

De LEDEN van Koornetwerk Nederland 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Organisatiestructuur 
Koornetwerk Nederland is een  
vereniging, gevestigd in Utrecht.  
Leden van de vereniging kunnen zijn die verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid) en stichtingen die zich - zonder 
winstoogmerk - landelijk en/of regionaal bezig houden met het bevorderen van de koorzang in Nederland, hetzij als bond van 
aangesloten koren, hetzij op andere wijze. Een lid wordt geacht in voldoende mate een betekenisvolle bijdrage te leveren aan 
de collectieve doelen van de vereniging, hetgeen nader is uitgewerkt in een reglement.  
Koornetwerk Nederland kent een dagelijks en algemeen bestuur en bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven bestuursle-
den. . Het hecht waarde aan diversiteit bij de samenstelling van het bestuur; bestuursleden kunnen vanuit de korenwereld zelf 
komen maar ook van daar buiten. De Algemene Ledenvergadering benoemt de bestuursleden en beslist op voordracht van 
het bestuur over de toelating tot lidmaatschap van de vereniging.   

Het Bestuur 
Daphne Wassink—Voorzitter 
Herman Schimmel - secretaris 
Roel Bueneker—penningmeester 
Roy Voogd - Bestuurslid Communicatie 
Annalisa Schmad - Bestuurslid Deskundigheidsbevordering 
Thomas Hessels - Bestuurslid Ledenontwikkeling 
Ubbo van Piggelen – bestuurslid evenementen  
Ubbo is tevens penningmeester van VNK Limburg en zanger bij HOV Heerlense Oratoriumvereniging. 
 
De komende jaren zullen de Muziekbonden steeds verder naar elkaar toegroeien en samen gaan werken. Denk hierbij aan de 
contracten met BUMA/STEMRA en stichting FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers). 
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VSB fonds 

Mengelers Groep 

Rabobank Westelijke Mijnstreek 

Gemeente Sittard-Geleen 

Van Neer Eyckeler Mode 

Vahsen Constructies 

Metis Notarissen 

Moonen Notarissen 

Studio Theelen Munstergeleen 

Anoniem 

Roel Gaj Fotografie 

Lifestyle Groep 

Golf Residentie 

Apotheek Overhoven Hoogveld 

Kafé de Kup 

ASL Carlo Krekels 

Presento Sittard 

Bep en Co IJmuiden 

Gijsen Optiek 

Van den Berg Wonen Sittard 

Janssen - Kerres 

Oukouk Munstergeleen 

FysioQ 

Reinders & PARTNERS 

Sponsors en vrienden Sittards Mannenkoor SI-TARD  

Sponsors 

Nicolas Reubsaet Stichting 

Stichting Liebregts 

LUKOIL Veders 

Germa NV 

Gulpener Brouwerij 

Berden Design Sittard 

Salvino Glas 

Vink Slagerij 

Bandenspecialist Kicken 

Sligro Sittard 

Frituur de Baandert 

Henk Vorstermans Meubelstoffeerderij 

Hermans Groente en Fruit 

De Erfrecht Planners mr. M. Scheepers 

Luchies Schoenmaker Sittard 

Vrienden 

Mevr. Hanssen - Arets 

Mevr. A. Zonnenberg 

Dhr. F. Langen 

Dhr. M. Dieteren 

Dhr. R. Storey 

Mevr. Gorissen 

Dhr. L. Kusters 

Dhr. G. Thissen 

SI-TARD dankt onze begunstigers voor hun steun aan ons Sittards Mannenkoor. 
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Toevallige ontdekking !!!! 

 Martin Dieteren 

Tijdens mijn vakantie afgelopen juni kwam ik samen met mijn vrouw bij wijze van toeval terecht in het Zuid-Duitse plaatsje  
St. Benediktbeueren.  
Het is een klein rustig dorpje even ten zuiden van de Starnberger See. De bevolking houdt zich grotendeels bezig met klein-
schalige landbouw en vooral met veeteelt. Rondom het dorp liggen uitgebreide moerassen (Moosländer), waarop gras welig 
tiert. Toen ik er was waren alle boeren uit de omgeving doende met het (machinaal) hooien; het leek erop dat het grasland 
gemeenschappelijk bezit is, want iedere boer droeg zo te zien zijn steentje bij. 
Aan de rand van het dorpje, daarvan gescheiden door een spoorweg ligt een groot abdijcomplex annex boerderij en jeugdher-

berg. De abdij, die dezelfde naam draagt als het dorpje dateert uit de 9e eeuw en 
werd gedurende vele eeuwen bewoond door Benedictijnen. Deze monniken werden 
aan het begin van de 19e eeuw, tijdens de z.g. secularisatie, waarbij alle eigendom-
men aan de Beierse Staat vervielen, daaruit verdreven. Jammer dat er in die tijd veel 
moois verloren is gegaan. Later, aan het begin van de 20e eeuw zijn in het complex 
Salerisianen (= Orde van Don Bosco) neergestreken. Deze kloosterorde bewoont 
thans nog een deel van het complex en heeft daar zelfs een priesteropleiding  
gevestigd.  
 
 

Een bezoek aan de abdij bracht mij in een ruimte waar een aantal overgebleven kunst-
schatten tentoongesteld zijn. Daar zag ik, en in het verleden heeft onze toenmalige dirigent 
Piet Tobben daar wel iets over verteld, in een vitrinekast een oud, maar prachtig boekwerk-
je, geschreven in het Middeleeuwse handschrift en versierd met mooie letters met de 
naam:  “Carmina Burana”. Wat is dat ?    
Welnu, en Piet Tobben heeft dat ook verteld, dat is een boekwerkje met verhalen en ge-
dichten die de monniken lazen voor hun plezier, in hun vrije tijd; noem het maar “de strip-
boeken van de Middeleeuwse kloosters”. En dat de teksten niet altijd even stichtelijk wa-
ren getuigt het deel “In taberna quando summus…” dat wij ook gezongen hebben en dat, 
vertaald, erop neer komt dat  wanneer wij in een café zitten wij proosten op de koning, de 
keizer, de bedelaren, de hoeren, de zeevarenden, de paus, de bisschop, de gevangenen en 
op de gezondheid van nog veel meer “beroepen”.  
 

Naast dat boekwerkje stond tentoongesteld de originele handgeschreven partituur 
uit 1936 van Carll Orff. Het is de muziek van het eerste deel: “O fortuna”. In een 
prachtig en zeer regelmatig en duidelijk geschreven -ja bijna gedrukt-  muziek-
schrift kun je duidelijk zien dat Orff slagwerker was. Vol bewondering heb ik staan 
kijken. 
Bijgaande plaatjes tonen een kopie van het tekstboekje zoals dat door de klooster-
lingen gelezen werd, en een kopie van de gedrukte muziekuitgave van het deel “O 
Fortuna” 
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Senioren maken inhaalslag op sociale media 


Piet Besselink  Bronnen: ICT kennis en CBS statistiek 

Acht op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder maken gebruik van sociale netwerken als WhatsApp, Facebook of 
Twitter. De afgelopen jaren is het gebruik hiervan onder ouderen toegenomen, terwijl dit onder jongeren nauwelijks is ver-
anderd.  

 
Dat meldt het CBS bij het verschijnen van de publi-
catie ICT, Kennis en Economie 2017.In 2016 was 
bijna 80 procent van de 12-plussers actief op sociale 
netwerken, in 2014 was dit nog bijna 72 procent. 
Drie kwart gaf aan berichten met anderen uit te 
wisselen, bijvoorbeeld via Skype Messenger of 
WhatsApp. Twee jaar eerder was dit nog 63 pro-
cent. Ook de deelname aan andere sociale netwer-
ken zoals Facebook of Twitter, en aan een professi-
oneel netwerk als LinkedIn nam tussen 2014 en 
2016 licht toe.   

Verschil sociale media gebruik tussen jong en oud steeds kleiner 

 
Jongeren maakten in 2016 weliswaar nog meer gebruik van  
sociale netwerken dan mensen in de oudere leeftijdsgroepen, 
maar het verschil is sinds 2014 kleiner geworden. Het gebruik van 
sociale netwerken onder 45- tot 65-jarigen nam toe 
van 70%  naar 83 %. Onder 65-plussers steeg dit aandeel in  
dezelfde mate, van 26 procent naar 39 procent. Vooral het direct 
uitwisselen van berichten, bijvoorbeeld via Skype Messenger of 
WhatsApp, nam fors toe onder 45-plussers, mede door het  
toegenomen smartphonebezit. Onder 12- tot 25-jarigen bleef het 
gebruik van sociale netwerken met 95 procent vrijwel gelijk.  

Ook voor de (mannen)koorwereld wordt de sociale media steeds 
belangrijker en interessanter. 
Bijvoorbeeld de facebook groepen waar concert– en koorinfor-
matie is te vinden, als je tenminste een facbook-account hebt; 
Sittards Mannenkoor SI-TARD 
KNZV– L Rayon Swentibold 
KNZV Limburg 
Koren in Midden Limburg 
Koren in Zuid Limburg 
Zingen leer je wel (Harrie Spronken & Marjo Noordzij) 

Ook YouTube is interessant om te bezoeken als koorliefhebber. Op het YouTube ka-
naal staan inmiddels al 249 video’s van vooral Limburgse Koren. 
De video’s zijn ook bereikbaar via de knop bovenaan de website van KNZV-Limburg 

https://www.facebook.com/groups/116065521835453/
https://www.facebook.com/groups/388693334535776/
https://www.facebook.com/groups/1844143965808940/
https://www.facebook.com/groups/koreninmiddenlimburg/
https://www.facebook.com/groups/koreninzuidlimburg/
https://www.facebook.com/zingenleerjewel/
https://www.knzv-limburg.nl/
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SI-TARD dankt onze  begunstigers voor hun steun aan ons Mannenkoor 

advertenties 
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KNZV Limburg 
Piet Besselink  Bronnen: KNZV-L 

Project ROUTE 66  SI-TARD 
Piet Besselink  Bronnen: Dick van Rossum 

Zaterdag 25 november was de jaarlijkse Najaarsvergadering van KNZV-Limburg waarbij 69 mannenkoren met ruim 2900  
zangers zijn aangesloten. 
Behalve de reguliere vergadering ging de aandacht vooral uit naar het afgelopen Festival te Tegelen in oktober en het werkplan 
van KNZV-Limburg 2018– 2020. 
Het concept werkplan gaat over een ruim aantal zaken als;  
1. de werkwijze om meer zangers betrokken te krijgen bij KNZV-L met betrekking tot ideeën en wat er leeft bij de zangers. 

Maar ook tips hoe de service en faciliteiten naar de leden kan worden verbeterd.  
2. Een ander punt van aandacht is de muziek, repertoirekeuze en vorming en opleiding.  
3. Vernieuwing uitvoeringspraktijk; soort optredens, cross-over, presentatie, aantrekkingskracht, organisatie en wat heeft 

het koor in zijn mars? 
4. Samenwerkingsverbanden. Bestuurlijk en organisatorisch staan veel koren onder druk, wat is (on)mogelijk? 
5. PR, welke Media, platformen, doelen? 
 
De plannen zullen verder uitgewerkt worden en daar waar mogelijk ook al gebruikt worden in ons SI-TARD project ROUTE 66 

SI-TARD heeft nog een mooie klankkleur en dat willen we zo houden. Aangezien onze gemiddelde leeftijd 72 jaar zullen we 
heel alert moeten zijn en alle zeilen bij spannen om bij elke koorstem op peil te blijven. Dit euvel doet zich al heel lang voor 
in de koorwereld en ook bij SI-TARD hebben we door de jaren heen projecten georganiseerd om met ons mannenkoor in  
“de picture” te blijven. In 2008 hadden we een coachtraject oa met Wilko Brouwers en ook een enquête met diverse vragen 
aan de zangers.  En het project Toekomstmuziek, onderweg naar morgen. 

En velen zullen zich de groepsgesprekken herinneren onder leiding 
van toenmalige voorzitter Theo Hanssen. Uit al die projecten  
hebben we een aantal zaken opgepakt, maar tijden veranderen en 
we worden er ook niet jonger op (ook al houdt muziek je jong) 
Dit jaar zijn er met een aantal zangers onder leiding van Dick van 
Rossum gesprekken gevoerd en een analyse opgemaakt om verder 
uit te werken. 
Om SI-TARD gezond te houden en nog sterker te maken gaan we 
ons verder verdiepen en oppakken: 
>  Vergrijzing  
> Financiën 
>  Imago en PR SI-TARD 
>  Cultuuraspecten en eerdere onderzoeken 
>  Taken en slagkracht bestuur 
>  Commissies SI-TARD 
>   Communicatie en besluitvorming 

Nu we ons 120 bestaan van SI-TARD bijna afsluiten wordt er al aan gedacht hoe we ons 125 jaar jubileum willen vieren; 
Wie willen we dan zijn in 2022? En hoe komen we daar en wat is ervoor nodig? 
Binnen het bestuur en ook de muziekcommissie begint het al te borrelen, want 5 jaar zijn zo voorbij. Muzikaal gezien hebben 
we al enkele ideeën, maar dan moet er ook budget gereserveerd worden. En dat lukt alleen met een gezonde vereniging 
waar we meehelpende zangers hebben, krijgen en houden om bijvoorbeeld sponsors te werven. 
 
Maar ook alert zijn hoe andere koren het doen, in en buiten ons rayon Swentibold, de KNZV-Limburg en ook Koornetwerk 
Nederland. Kortom uitdagingen genoeg. De communicatie hierover komt spoedig op gang binnen SI-TARD. 
 
Project Route 66 is een breed begrip: terug naar gemiddeld 66 jaar? Talentontwikkeling heette ook Route 66 en wie weet 
welke talenten we hebben binnen SI-TARD. Maar bij Route 66 houdt men zich ook bezig met: bescherming, heropbouw en 
promotie. En niet te vergeten kent de weg Route 66 een belangrijke rol in de Cultuur van Amerika in de 20e eeuw. 
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Adverteren?  NU  ook op onze website 
Vraag ernaar bij een van de bestuursleden 

advertentie 
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SI-TARD onderweg naar concert 120 jaar 
 Piet Besselink 

De puntjes op de i bij  de repetitie  27 sept Voor generale met musici Ff checken of partituur klopt 

Vz Wim houdt graag overzicht  Ger en Paul samen aan de muziek Gelukkig is er een vleugel voor Leon…... 

Vz Wim : even luisteren  We zijn er klaar voor…… Ff smeren 

Tenor 1 en 2 ook klaar ervoor…… Baritons en bassen bijna …… 

30 sept de gasten worden ontvangen erediri-
gent Piet Tobben en oud voorzitter Ari Jansberg 

Zin om met ons mee te zingen?  
 Dat kan bij SI-TARD.   Gezellige, ontspannende inspanning 

Elke woensdagavond in het Jochem Erenshoes,  
Kloosterplein 3 te Sittard van 20.00 – 22.15 uur 

Woensdag - avond?   SI-TARD - avond! 
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SI-TARD 30 sept Lustrumconcert 
 Piet Besselink  en foto’s Roel Gaj 

30 sept 19.10 uur de zaal loopt al vol Bloemstuk podium door Lily en Truus  En de bezoekers blijven maar komen 

Plekje reserveren voor Britt Volop aandacht voor Math Dirks 1e CD aan beschermheer Noël Lebens 

Af en toe? Lastig zijn…... Höbs te dat geheurd? Die kènne zènge Britt Eberson 

Britt Eberson Leon, net es Suisse mèh geweun lekker zènge 

24 rozen Dirigent Emmanuël in z’n nopjes 

Met dank 
aan 

Roel Gaj 
voor de  

fotografie 
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Caecilia avond 18 nov 2017 
Piet Besselink  

Foto Deborah Parren 

Ad Hensen 40 jaar en Henk Vorstermans 25 jaar lid 

Ad Hensen 40 jaar lid en Henk Vorstermans 25 jaar lid 

Beschermheer 
Noël Lebens 
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Ad Hensen 40 jaar lid en Henk Vorstermans 25 jaar lid 
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Mannenkoor SI-TARD 
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Mannenkoor SI-TARD St. Caecilia 

SI-TARD 
Muziek die verbindt! 
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“Hoogtepunt op Caecilia-avond” 
 Piet Besselink 

De  
 

maedjes 
 

van 
 

SI-TARD 

Wit geer nog van väöl jaore trök…...ein sjtrak lief...zónger pien in de rök….veer zouge oet...wie ein 
bloum in de knóp….en de jonges hie...mit väöl haore oppe kop…. 
 

En wie is ‘t noe………………. 
 

Hiej deit ‘t pien en dao deit ‘t pien…. 
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