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Van de redactietafel
© PietBesselink

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

 Beschermheer
Dhr. Noël Lebens

 Erevoorzitter
Dhr. Jacques Tonnaer

 Repetitie woensdag
20.00 – 22.15 uur

 Jochem Erenshoes
Kloosterplein 3
6131 EP SITTARD

 Tel. 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

We zitten alweer in het 56e bestaansjaar van ons clubblad Klankbord. Het leeuwendeel van die jaargangen werd geproduceerd door Frits Hamers. Het blad kende vele vormen en in 1997 kreeg het een update verzorgd door Bertus Hermsen.
In Juni 2000, alweer 15 jaar geleden, nam ik het redactionele potlood van Bertus
over. Met vallen en opstaan is ons koorblad uitgegroeid tot datgene wat nu voor
je ligt. Je hoopt natuurlijk altijd dat de koorleden een bijdrage leveren en/of zich
zelf willen voorstellen in het Klankbord. Natuurlijk schrijf je ook zoveel mogelijk
over (koor)muziek; theorie, technieken en over wat er gebeurt met en bij de
(mannen)koren om ons heen? We zijn één van de koren in het KNZV-L rayon
Swentibold.
Onze website www.si-tard.nl wordt door omstandigheden helaas nog niet door
onszelf beheerd. Actueel houden van de site laat dus ook nog even op zich wachten. Blij ben ik wel met de mogelijkheden op facebook van en voor SI-TARD. Op
dit moment, begin juni, hebben we 104 vrienden/aanhangers, die op de hoogte
kunnen blijven van SI-TARD Nieuws op facebook.
Actueel en hoognodig zijn de ledenwerfacties bij SI-TARD. Reclame door de zangers zelf, maar ook de partners, is en blijft de beste reclame. We weten dat mensen zich niet meer zo snel willen binden aan een vereniging. Toch is het opvallend
dat bijna alle nieuwe zangers na een tijdje zeggen: “had ik dat maar eerder gedaan”. Ontzettend belangrijk dat JIJ nu ook al gaat uitkijken in je eigen relatiekring wie er mogelijk wil meezingen. Snel na onze koorvakantie houden wij ook
weer onze SING-IN SI-TARD.
Bestuurlijk moeten we alvast gaan uitkijken naar een nieuwe voorzitter.
Theo Hanssen heeft al lang geleden aangegeven dat hij in 2016 het voorzitterschap gaat overdragen. Werk aan de winkel voor ons allemaal.
Veel leesplezier. Muzikale groetjes en een hele fijne koorvakantie van 1 juli tot en
met 18 augustus
©PietBesselink
PS : Artikelen, reacties en tips blijven natuurlijk welkom.
Of nieuwe advertenties!!
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Woord van de Voorzitter
Theo Hanssen

Sinterklaasavond waren we te gast bij onze dochter en haar gezin. Rond een uur of zes werd er
plotseling op de deur geklopt. De kinderen schrokken. Wat was dat??? Normaal rennen ze meteen
naar de voordeur, maar nu was er toch enige schroom. Toch maar gaan kijken. En jawel hoor,
voor de deur stond een hele grote zak vol cadeautjes. Sinterklaas was gekomen en de Pieten hadden zich niet vergist in de deur. Het Vrie in Vrei te kunnen leven, dat wens ik u allemaal van harte
toe.

Theo Hanssen, voorzitter
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Agenda SI-TARD
Zo 21 juni

12-17

Zo 28 jun.

Festival Geheime Tuinen/ optreden SI-TARD 13.30 uur Jardin d’Isabelle en 14.00 uur in Michielskerk
Fiets/wandeltocht SI-TARD

Wo 1 juli

20.00

Wo 19 aug.
Zo 30 aug.

20.00

Za 12 sept
Za 19 sept
Zo 20 sept.

dag

Laatste repetitie voor koorvakantie
Schoolvakantie: 18 juli t/m 30 aug
Eerste repetitie na koorvakantie
Rosaprocessie
Dag vd Koormuziek - Zomerkoor Ontmoetingskerk Geleen
Nach van ’t Limburgs Leed Venlo, Sittard en Maastricht
Koorreisje? CONCEPT

Za 17 okt.

Najaarsconcert CONCEPT Bij doorgaan vr. 16 okt. generale

Za 21 nov.

Caecilia-avond SI-TARD

Wo 16 dec.
Zo 20 dec.
Vr 25 dec.

17.30
09.30

Repetitie in Baenje
Kerstconcert
Opluisteren H.Mis 1e Kerstdag in Michielkerk

2016
Carnaval

// 2016

7 febr//

2017

SI-TARD 120 jaar Springlevend en energiek!

( 3 april 1897)
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Medealaan 33
6124 AV Schipperskerk
Telefoon
046-481 07 47

www.camera-service.nl
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Martin Dieteren

Wiel van Eeghem interviewt

Woensdag 18 maart is er een einde gekomen aan de zeer lange periode dat
Martin Dieteren bestuurslid was. Voor zijn grote staat van dienst is hij tijdens
de ledenvergadering benoemd tot Lid van Verdienste. Ik heb Martin voorgesteld om eens
een uurtje met me te babbelen zodat we zijn verdiensten binnen en buiten het koor een wat
grotere bekendheid kunnen geven. We spreken af dit te doen in een prettige omgeving en
treffen elkaar op een zonnige dag eind maart op het terras van een locatie op de Sittardse
Markt. Om het gesprek wat te sturen stel ik Martin een aantal vragen met het verzoek daar
uitvoerig op te antwoorden.
Wanneer ben je gaan zingen en hoe kwam je bij SI-TARD terecht ?
In 1970 ben ik getrouwd met Ria en zijn we in een flat in het Limbrichterveld gaan wonen . In 1973 zijn we voor mijn werk verhuisd
naar Purmerend. Ik werkte toen bij de rijksverkeersinspectie Dienst
Limburg en ging werken bij dezelfde dienst in Noord Holland. Aangezien ik tijdens mijn middelbare schooltijd bij de Gregoriusvereniging ook koordirectie en orgel had gestudeerd, raakte ik in Purmerend al snel als koordirigent bij het kerkkoor van de decanale kerk
betrokken. Ik heb daar ook orgel gespeeld. Na een paar jaar wilde
ik graag terug naar Limburg. In 1980 hebben we een huis gekocht
in Limbricht. Ik werkte toen weer bij de verkeersinspectie Dienst
Limburg, en hield me onder andere bezig met het verlenen van vergunningen voor het wegvervoer. Ik ben toen gaan zingen in het
2007
kerkkoor van de Salvatiuskerk in Limbricht en werd later dirigent
van het kerkkoor van het Limbrichterveld.
In de zomer van 1981 was ik in de tuin aan het werken en werd ik
aangesproken door toenmalig voorzitter Ber Gijzen met de vraag of ik bij SI-TARD wilde komen zingen. Frans Spauwen, een goede bekende van me, had hem op me afgestuurd. Ik
ben daar toen niet op in gegaan maar een jaar later werd ik weer benaderd door dezelfde
Ber Gijzen. Er werd afgesproken dat ik samen met Frits Hamers naar mijn eerste repetitie
zou gaan in het café van Jac Cals (Ober Bayern). Jos Besselink vroeg mij welke stem ik kon
zingen. Ik heb daarop geantwoord dat het mij niet uit zou maken, waarop Jos mij vroeg om
bij de tweede tenoren te gaan zingen. Toen ik vlak vóór Kerstmis 1982 lid werd, was ik
vooral heel erg trots op mijn smoking. In die tijd duurde de nazit van de repetities voor de
meeste leden nogal lang. Het werd vaak 3.00 ’s nachts voordat we naar huis gingen. En dan
te bedenken dat we nog allemaal werkten!
Wanneer kwam je in het bestuur en wat waren je taken ?
In 1985 ben ik in het bestuur gekomen, dat toen uit 11 leden bestond. De vergaderingen
werden destijds gehouden in café Steuns in de Stationsdwarsstraat. Ze bestonden in die tijd
vooral uit het accorderen van de beslissingen van het Dagelijks Bestuur. Later werd er vergaderd bij Jan Coenen in het Café Het Dortvaet. In de dertig jaar dat ik bestuurslid ben geweest, heb ik me vooral bezig gehouden met de muzikale aspecten. Daarom ben ik ook altijd lid geweest van de muziekcommissie, en lid van de contactcommissie Kerkelijke Vieringen. Verder heb ik enkele reizen (mee)georganiseerd o.a. naar Zuid Duitsland, naar Straubing met een excursie naar Cheb in Tsjechië. Ook heb ik een aantal dagtochten georganiseerd o.a. naar Hengelo, Den Bosch en naar Linz.

2007
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Volgens mij vergeet je een paar dingen: ik heb je wel eens papieren gegeven van de BUMA,
die van alles wilde weten en verder was je als tweede secretaris de vaste notulant en regelde je regelmatig het vervoer van allerlei spullen bij uitvoeringen.
Klopt. Het invullen van de BUMA-lijsten deed ik in het begin heel precies. Later ontdekte
ik dat allerlei dingen niet gemeld hoefden te worden en toen stelde het niet zo veel meer
voor. Verder heb ik inderdaad als notulant meer dan 250 verslagen van bestuursvergaderingen geschreven. Wat betreft het vervoer, dat gaat niet meer. Ik heb de bus verkocht en heb nu een gewone personenauto.
Zijn er nog bijzondere gebeurtenissen te vermelden uit je bestuursperiode ?
Oh, ja diverse. Zo herinner ik me nog een ledenvergadering in Ysselstein, op terugweg vanuit Apeldoorn, waar we een concert hadden gegeven in een kazerne. De leden moest
worden medegedeeld dat we bij café Cals zouden weggaan en we in de muziekschool zouden gaan repeteren. Iedereen, maar vooral Ber Gijzen, had het
daar erg moeilijk mee. Aan drank was in de muziekschool niet veel te krijgen
en om half twaalf moesten we weg. Het was daar ook niet gezellig. Ook de vergadering op 9 november 1989 bij Jan Coenen in het Dortvaet zal ik niet vergeten. Tijdens die vergadering hadden we meer aandacht voor de radio in verband met de val van de muur. Verder een conflict met de belastingdienst in de
tweede helft van de tachtiger jaren omdat bepaalde betalingen via het zwarte
circuit waren gedaan, met als gevolg een torenhoge aanslag. In die tijd zijn
ook de statuten gemoderniseerd en is er een goed huishoudelijk reglement
vastgesteld. Als koor waren we toen vaak betrokken bij (straat)feesten in de
stad. Het koor bestond toen nog uit jonge mensen !
Je hebt ook in het bestuur van de KNZV-L gezeten.
Daar stop ik nu ook mee. Ik heb er nu 9 jaar opzitten, dat is de maximaal toegestane termijn. Het
was in het begin een roerige tijd. KNZV-L overwoog zich af te scheiden van de
landelijke KNZV. Ik ben toen ook nog tijdelijk bestuurslid van de landelijke KNZV
geweest. Vanuit mijn bestuurslidmaatschap bij het KNZV-L was ik afgevaardigd
bij de Verenigingsraad van het KNZV-Nederland.
Had je in dat bestuur nog specifieke taken ?
Ik was verantwoordelijk voor de koorcoaching en koorscholing. Ik heb ook nog
meegeschreven aan de beleidsnota van de KNZV koorscholing 2015 -2018 en onderzoek gedaan. Veel werk, maar wel dankbaar werk.
Je hebt me eens verteld dat je ook beroepsmatig nog actief bent.
In 1994 heb ik met mijn jongste zoon de Firma J.M.M. Dieteren en Zoon opgericht. Dat was het jaar waarin mijn werk bij de Verkeersinspectie ophield te bestaan. Ik kwam min of meer zonder werk te zitten. Dat, terwijl ik net succesvol
een applicatiestudie Verkeerskunde had beëindigd. De werkzaamheden van de
firma omvatten transport, expeditie en onderwijs. Ik heb in die tijd ook mijn grote hobby kunnen uitoefenen, namelijk door Europa rijden met grote vrachtauto’s. Ik was toen verder
ook nog betrokken bij de examens voor het chauffeursdiploma. Die werden afgenomen in de vorm van een rollenspel. Ik heb dat altijd heel erg leuk werk gevonden te meer omdat ik daarin als examinator veel kennis van wegvervoer kwijt kon.
De firma Rocktrans bv. is bij mij thuis is gevestigd als dochter van een Oostenrijks
moederbedrijf. Die firma verricht vervoer van vloeibare levensmiddelen in tankauto’s, Ik verzorg voor hun de verzekeringen, de APK-keuringen, de vergunningen
en de lonen. Het wagenpark bestaat uit 21 trucks en 41 opleggers. Verder is bij
mij thuis ook nog een andere onderneming gevestigd, namelijk TUL Rental B.V.
Dit bedrijf heeft alleen maar getrokken materieel. Ik verzorg voor die onderneming de dagelijkse administratie en de verzekeringen.
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Met deze achtergrond doe je ook nog aan voorlichting heb ik eens gehoord
Als vrijwilliger ben ik actief voor de stichting “Veilig op Weg”, een
stichting die in 1994 is opgericht door de toenmalige werkgeversorganisatie N.O.B Wegtransport, het huidige Transport en Logistiek
Nederland. Enkele keren per jaar gaan we met een vrachtauto naar
een school. Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen dan voorlichting
over grote voertuigen in het verkeer. De leerlingen mogen ook in de
auto zitten en krijgen uitleg over de “dode hoek”. Wat ziet een
chauffeur wel en wat ziet hij niet. Ik ben op heel veel plaatsen in
Limburg geweest , ook bij Nico Kooi op de school in het Limbrichterveld en op een school in Vrangendaal.
Dat is niet je enige vrijwilligerswerk, want je bent ook actief geweest voor de ANWB.
Begin jaren negentig ben ik twee maal met Ria en met onze jongste zoon Bas met de ANWB mee geweest met een jeugdgezinsreis. Dat waren reizen voor gezinnen met opgroeiende kinderen die dan
zelfstandig op een camping in de buurt verbleven. Ria en ik zijn toen gevraagd om als toeristisch
echtpaar reizen te gaan begeleiden. De algehele leiding van de groep lag telkens bij ons en tijdens de
reis moesten nog allerlei zaken geregeld en afgesproken worden. Het gezelschap bestond uit maximaal 50 personen. Maar het aantal deelnemers van de jeugdgezinsreizen bedroeg meer dan het dubbele. In het algemeen reisden de deelnemers met caravans, maar in de beginjaren ook wel met tenten. We hebben in 25 jaar op deze manier 25 rondreizen gemaakt, vaak naar zuid Frankrijk, maar ook
naar Spanje, Slowakije, Griekenland, Kroatië en zelfs naar Oekraïne. Wij zijn daarnaast nog vijf keer
betrokken geweest bij de daadwerkelijke voorbereiding van een reis.
Verder ben ik nog lid van de wijkraad Born-West. Een zestal keren per jaar wordt, samen met een
vertegenwoordiger van de gemeente, met de wijkagent en met vertegenwoordigers van sociale organisaties vergaderd over zaken die in de wijk spelen.
Tijdens een van onze bestuursvergaderingen bracht je je kleindochter mee. Je moest die
dag oppassen. Het kind heeft braaf zitten kleuren terwijl wij vergaderden. Misschien leuk
om daar ook nog wat over te vertellen.
Ria en ik hebben twee zonen. De oudste Loek is vrijgezel. Bas is getrouwd. Hij heeft zijn vrouw leren
kennen tijdens een ANWB-reis. Ze hebben een dochter van 7 jaar, Rhobin. Ze is opa’s oogappel. Ria
en ik passen als dat nodig is, één of twee maal per week op, maar we zijn geen vaste oppasopa en oma. Voor haar ben ik bezig met het schrijven van een boek over mijn leven en met mijn eigen
jeugdherinneringen. Ik ga binnenkort haar leren orgel te spelen.
Nadat ik mijn vragenlijstje heb afgehandeld, keuvelen we nog een poosje verder. Martin vertelt me
nog wat over de filosofielessen die hij samen met Henk Reinders volgt. Twee maal twaalf avonden per
jaar over de archaïsche filosofie, de filosofie uit de periode van 600 voor CHR tot en met de moderne
filosofie van na de tweede wereldoorlog. Ook komt dan nog ter sprake dat hij zeven jaar op Rolduc
heeft gezeten en daar heeft leren zingen en orgelspelen. Na zijn vertrek daar heeft hij van 1964 tot
1966 een cursus dirigent kerkmuziek bij de Gregoriusvereniging gevolgd.
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Tot slot wisselen we nog wat gezamenlijke herinneringen uit over Lyceum St.
Jan in Hoensbroek, waar we beiden eindexamen hebben gedaan en over een
Brunssums bedrijf, opgericht en groot geworden door Ria’s opa. Mijn vader was
daar werkzaam als procuratiehouder.
Na ruim twee uur beëindigen we ons gezellig gesprek. Martin staat erop dat hij
de koffie en onze duveltjes mag afreken. Ik beloof hem het goed te maken met
een paar pilsjes op woensdagavond
(Zwart-witfoto’s Roel Gaj)
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Dirrezjent
Piet Besselink

Dirigenten Platform
Enkele reacties bij deze foto, die ik wegplukte
van het dirigentenplatform

Oh jullie arrangeren ook zelf?...hihihi


Noten kunnen nooit fout gezongen
worden. Het zijn de tonen die fout
gezongen worden!!



"foute " noten zingen MAG toch ....?
als ze maar MOOI worden gezongen!



Ge-








Koorscholing staat er aan te komen en is niet geheel
vrijblijvend.
Er wordt gedacht aan ongeveer 20x 1 uur.
Ook de balans van het koor wordt nader bekeken.
Belangrijk: de eigenheid van het SI-TARD repertoire.
En onderscheiden van andere koren.
Volgend koorseizoen stemtesten.
En discipline,, DISCIPLINE en nog eens discipline!!

hoord op de repetitie tijdens instuderen Hello Mary Lou:

Je moet hier snel bekken.... maar dat bekt niet zo lekker!
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Ting Weiers
PB

Woensdag 1 april was Ting Weiers te gast. Van haar hand is het
kunstwerk in ons lokaal. Dit ter gelegenheid van het project
Vrie in Vrei waaraan Trevianum ook meedeed.

Eerbetoon Jochem Erens
Piet Besselink

Woensdag 21 januari brachten we rond 19.30 uur een eerbetoon aan Jochem Erens vanwege zijn 60e
sterfdag
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Respecteier dien taal
Frans Walraven

Beter carnavalsweer als dit jaar kon men zich niet wensen! Midden februari: veel zon, weinig wind
en een alleszins acceptabele temperatuur. Alle redenen om te genieten van een mooie optocht
met behoorlijk wat originele ideeën en spitse taalkundige vondsten. Eén groep zorgde toch voor
enige beroering. Wat was er aan de hand? Het thema was de verkeersproblemen in en rond Sittard. Vooral de vertaling van verkeer zorgde voor nogal wat verbazing: verkeer=verkeier?
Onder de omstanders kwam spontaan een discussie opgang: is dat wel goed? Maar beer (bier) is
toch ook beier? Wordt ee in het Sittards altijd ei? Een bevredigende oplossing werd niet gevonden.
En hoe zit dat dan met andere gevallen die als typisch Sittards worden ervaren door zowel mensen van binnen als buiten Sittard?
Neem het geval eu wordt ui, zoals in greun – gruin. Maar ook hier komt het voor dat eu niet verandert: kleur blijft kleur!
En dan de derde mogelijkheid: oo wordt ou, zoals in voot dat vout wordt. Ook hier weer de mogelijkheid dat oo niet verandert: poot blijft poot!
Hoe zit dat nu? Is hier sprake van uitzonderingen, van toevalligheden of is er toch meer aan de
hand? Is die klankverandering dan toch veel complexer dan dat men op het eerste gezicht denkt?
Zetten we eens een aantal gevallen bij elkaar:
A-groep

B-groep

I. Ee wordt ei (ee>ei) ee blijft ee (ee=ee)
veer (4) > veier

verkeer = verkeer

beer > beier

keer = keer

plezeer > plezeier

veer(wij) = veer

genete > geneite

meer = meer

knee > knei

zee = zee

Bronnen:
www.willydolsstichting.nl
en;
Sittard-Geleen Nieuws.nl

II. oo wordt ou (oo>ou)

oo blijft oo (oo = oo)

good > goud

poot = poot

voot > vout

rood = rood

root (roet) > rout

boot = boot

mood > moud

oor = oor

voor > vouer

voor (ploeg) = voor

III. eu wordt ui (eu>ui)

eu blijft eu (eu = eu)

veut (voeten) > vuit

deur = deur

vreug > vruig

kleur = kleur

meug > muig

peune = peune

meute > muite

reus = reus

heukske > huikske
Bron: Willy Dolsstichting

beut (boten) = beut
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De monumentale navel van Limburg

De genoemde gevallen in de A-groep zijn niet alleen in het Sittards, maar ook in andere dialecten bekend als typisch Sittardse klanken. Maar men kan uit de B-groep afleiden dat de algemeen aanvaarde regel in het Sittards, namelijk ee>ei, oo>ou en eu>ui, helemaal niet zo
vanzelfsprekend is. Zo kan men zich afvragen wat het verschil uitmaakt op basis waarvan de
A-groep wel van klank verandert, maar de B-groep niet.
Is er soms sprake van toeval of is de taalsituatie toch complexer dan menigeen denkt? En als
er al sprake is van een typisch Sittards verschijnsel, wat is er dan zo typisch aan? Hoe sterk is
dat verschijnsel dan? Bestaan er grenzen en zo ja, welke zijn dat dan en waarom?
Is verkeier voor verkeer dan toch wellicht onjuist? En waarom dan wel? In de komende columns zullen we op het een en ander nader ingaan.

advertentie
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Even voorstellen
Léon Adams

Sinds twee jaar ben ik lid van Si-tard en van gezicht zullen de meeste leden mij
wel kennen. En van naam? Dat wordt in zo’n groot gezelschap al wat moeilijker. Omgekeerd is dat nog ingewikkelder omdat je de namen en gezichten van
zestig koorleden moet zien te onthouden. Mensen zijn natuurlijk meer dan een
naam en een gezicht. Die hebben, zeker als ze van de leeftijd van het doorsnee
koorlid zijn, ook al een levensgeschiedenis. Voor medekoorleden is daarbij natuurlijk vooral de muzikale geschiedenis van belang.
Welnu, die begint bij mij al vroeg. Ik was van 1959 tot 1966 leerling van het
Bisschoppelijk College Sint Jozef in Sittard. Gedurende de laatste drie jaar dat
ik daar leerling was, had die school samen met het Serviam lyceum een vierstemmig gemengd koor. Elke week een repetitieavond en een keer per jaar een uitvoering in de
schouwburg. Van dat koor ben ik drie jaar lid geweest. In dezelfde periode begon een van de priesterleraren van het College met het organiseren van een jeugd– of jongerenmis in de kapel van die
school. Om die diensten op te luisteren werd er een jongerenkoor opgericht. Ook dat was een vierstemmig gemengd koor. Ook daarvan was ik lid. Wij zongen Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse
kerkmuziek.
Na mijn eindexamen in 1966 trad er een soort muzikale winterslaap in in mijn leven. Ik ging Nederlands studeren in Nijmegen en ging daar op kamers wonen. Eind jaren zestig volgde er een verkering
en later een verloving met een meisje (nog altijd mijn echtgenote) dat ik al kende uit het jongerenkoor waar ik lid van was geweest. In die periode was het voor iemand die in feite op twee plaatsen
woonde, te druk voor een hobby. In augustus 1971 kreeg ik een parttime baan als leraar Nederlands
aan het Serviam lyceum. Wij trouwden en gingen wonen in een flat in het Limbrichterveld. De noodkerk daar werd bediend vanuit de parochie Overhoven. Al snel werd ik benaderd door een van de kapelaans. Hij was bezig een ter ziele gegaan Gregoriaans koor nieuw leven in te blazen. Daar heb ik
mij toen bij aangesloten en op de eerste zondag van de advent in 1971 zong ik voor het eerst Gregoriaans in een kerkdienst. Overigens onder directie van ons net afgetreden bestuurslid Martin Dieteren. Van dat koor, althans van de door een fusie daaruit ontstane Schola Gregoriana Sittardiensis,
ben ik nog altijd lid.
Later zijn wij naar Overhoven verhuisd. In die tijd was er in die parochie ook een kerkelijk dameskoor. Een paar weken voor de grote kerkelijke feesten (Kerstmis, Pasen, Pinksteren) riep een van de
kapelaans het Gregoriaans koor en het dameskoor bij elkaar om zo ook vierstemmige kerkmuziek te
kunnen uitvoeren. Uit die samenwerking ontstond allengs een zelfstandige organisatie die zich later
ook van de parochie losmaakte. Ze gingen toen onder de naam “Oos koor” verder. Dat koor bestaat
nog altijd. Ik ben er meer dan vijfentwintig jaar lid van geweest, maar heb dat als gevolg van drukke
werkzaamheden op moeten geven.
De laatste jaren van mijn werkzaam leven was ik alleen maar lid van de genoemde schola. Daar ben
ik sinds de oprichting secretaris van en sinds mijn pensionering ook bibliothecaris. Helaas gaat dit
koor door de vergrijzing langzaam ten onder.
Na mijn vijfenveertigste verjaardag heb ik nog klarinet leren spelen. Doordat ik daar te laat mee ben
begonnen, blijft dat goedbedoeld amateurisme. Ik oefen trouwens wel nog bijna iedere dag. Een jaar
of vijf geleden ben ik solozangles gaan nemen bij Harrie Spronken (Artamuse). Niet om een solocarrière te beginnen, maar om mijn stem te conserveren en zo langer te kunnen blijven zingen. Een half
jaar na mijn pensionering heb ik een zeker al tien jaar gekoesterde wens (er een tweede koor bij te
kunnen nemen) in vervulling laten gaan door lid te worden van Si-tard.
Zo, nu kennen jullie mijn muzikale geschiedenis. Verder: ik ben getrouwd, heb een dochter en twee
zonen en vier kleinkinderen (drie meisjes en een jongen). Naast het zingen verdeel ik mijn tijd over
sporten, lezen, reizen en fotograferen. Veel tijd gaat op aan het mede verzorgen van de kleinkinderen.
Léon Adams
Foto’s Roel Gaj
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Rabobank Clubkas Campagne
Piet Besselink

Natuurlijk allereerste een woord van DANK aan de
Rabobank Westelijke Mijnstreek die het ook dit jaar
weer mogelijk maakte om onze Clubkas te spekken.
Maar ook een dik en vet BEDANKT aan al diegene
die een aantal van hun stemmen aan ons gunde.

Dit jaar werden er 229 stemmen uitgebracht tegen 166 het jaar ervoor.

Mit de meziek mit
Piet Besselink

Stapje voor stapje pakken we bij SI-TARD de repertoireverbreding aan. Hello Mary Lou was een echte
meezinger op ons Voorjaarsconcert. Op 3 juni, de open Repetitie-avond werd Ramona, ja dat van The
Blue Diamonds, voor het eerst geoefend. En dat liep best lekker. Binnenkort komt daar ook nog een
Limburgs werk van Gerard Sars bij: Zònger Òmwaeg.
Daarnaast gaan wij binnenkort echt beginnen met koorscholing. Na de koorvakantie wordt er gestart
en voor die tijd zal zeker meer bekend zijn over hoe en wat. Tips voor de ouder worden stem, ademhalingstechniek, toontreffen en noem maar op. Het zal zeker behandeld worden door Harrie Spronken.
Harrie een beetje kennende mag je dit zeer zeker niet missen. En met al die tips kun je dan ook nog
eens jaren langer met plezier blijven zingen.

zangtips voor een beter
stemgebruik van Annemie Vallino-Ravetta

Zie ook op
bladzijde
26 de
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Jo Erens
©Piet Besselink

Jochem Erens blijft natuurlijk regelmatig terugkomen in ons Klankbord. Jochem 27 jaar jong overleed
ruim 1 week nadat hij met SI-TARD in het Forumtheater zijn eerste klassieke concert verzorgde.
Inmiddels heb ik een redelijk goed programmablaadje van het concert van 13 januari 1955 kunnen
scannen. Dat deel ik hier graag met u.
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Jo Erens Prijs
©Piet Besselink

Snel na het overlijden van Jochem Erens werd in mei 1955 door het Davidsfonds Neerpelt(B)de
'JO ERENSPRIJS' ingesteld. JO ERENS SLOEG BRUG TUSSEN TWEE VOLKEREN.
Onderstaand een verslag van de eerste uitreiking van
De Jo Erens Prijs:
Zoals wij reeds schreven werd zondag tijdens een stijlvolle
avond in de grote zaal van het Hubertuscollege te Neerpelt de
Sittardse troubadour Jo Erens herdacht. Zelden hebben we in
ons leven een stilte kunnen beluisteren als zaterdagavond in
deze grote zaal waar de honderden zich verenigden met de gedachte van een burgervader en deze tot een stil rijk dankgebed
maakten. In deze serene sfeer herdacht het Sittards Mannenkoor zijn overleden lid met het 'Requiem Aeternam' dat uitgroeide tot een rijke smeekbede om het eeuwig geluk voor de
jong gestorven kunstenaar. Daarna luisterde de zaal naar de
amateur zangers die zich op deze avond in het openbaar lieten
testen door de juryleden: Dhr. Jef Claessen (studio Hasselt),
Doctor Hendrix (Maaseik), Dhr. J.Kicken (SI-TARD) en
Dhr. Matty Niël(Maastricht). Ofschoon het luisteren naar deze
meer dan 20 man sterke zangersschaar niet steeds een onverdeeld genoegen was, hebben we respect voor de durf van deze
jongere en oudere 'knapen' en dikwijls ook voor de wijze warop
een goed en groot gedeelte van de zangers de liedjes bracht.
Bij de beoordeling kwam vooral de 'troubadourstijl' in aanmerking en daardoor vooral week het oordeel van de jury soms af
van de conclusies van de zaal. Leo Ketelaars uit Vaals, die buiten mededinging optrad, verraste met een paar heerlijke liederen in dialect en het eerste applaus was voor deze meesterzanger uit Vaals.
Na de pauze bracht de voorzitter van het Sittards Mannenkoor, de heer H. Delsing, zijn dank aan het
Davidsfonds voor de uitnodiging aan het bestuur van de stad Sittard voor het beschikbaar stellen van
twee fraaie prijzen. Dhr. Delsing wees op de grote samenwerking gegroeid vooral na de tweede wereldoorlog tussen de beide Limburgen. Voor een groot deel is deze te danken aan het werk van de
Sittardse zanger die een brug geslagen heeft tussen beide volkeren, sterker dan ooit een brug over
de Maas kan zijn. Het Davidsfonds zal nooit spijt hebben voor deze avond beslag te hebben gelegd op
het Sittards Mannenkoor. Want de prestaties van deze vereniging waren van dien aard dat het succes
van deze avond voor een groot deel op het credit van deze welbegaafde zangers moet geschreven
worden. 'Le Rossignol', 'Zwölf Rauber' en 'Mamma ik wil 'n man hè', gleden zo schoon en zuiver onder
de dirigeerstok van dirigent J. Kicken doordat men gewaagde van een 'groot en stijlvol' koor. In het
tweede gedeelte traden de semi-profs op en het was prettig te ervaren dat deze zangers vele trappen
hoger stonden dan hun collega-amateurs.
Het was voor de Sittardenaren een grote voldoening dat de eerste prijs in beide klassen
mee naar de stad van de 'Laammaekesj' ging. Bij de amateurs was het J. Cremers uit Overhoven-Sittard die met het lied "de Linjeboum" van Zef Dullens (en met een prachtige bariton natuurlijk) de eerste plaats bereikte.
Frits Rademacher - een zeer bekende figuur reeds onder de beste Limburgse troubadours won de eerste prijs in de hoogste klasse met het lied: "Ig kèn ein melodieke" van Thur
Laudy. Bovendien behaalde deze zanger de publieksprijs in zijn afdeling en kreeg hij de
speciale prijs voor het beste 'Lied van de Arbeid'. De titel van dit lied luidde 'de Mienwirker', woorden en muziek van Rademacher zelf. De toegift welke het publiek zo zeer verlangde
kwam met het lied ' 't Huikske'. De heer Dullens kreeg voor de tekst van zijn lied 'de Linjeboum' de
eerste prijs in de amateursafdeling en de heer Laudy voor het lied 'Ig kèn ein meloclieke’ eenzelfde
onderscheiding in de semiberoepsklasse.
De publieksprijs in de amateurklasse ging naar P. Sanders uit Susteren met het door hemzelf geschreven en gecomponeerde lied 'Limburg in Mei'. Deze onderscheiding was zeer verdiend omdat de
Susterdenaar aangenaam verraste.
BRON: Streektaalzang en EHC Sittard-Geleen.
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Jo Erens Prijs programmaboekje 1955
Piet Besselink
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JO ERENS PRIÈS
Streektaalzang en PB

(PRIÈS VEUR 't LIMBURGS LEED)
De Priès vuur ut Limburgs leed wordt sinds 2000 jaarlijks uitgekeerd aan een Limburgse liedjesschrijver
die vernieuwend of eigenzinnig bezig is met dialectmuziek in Limburg. De Prijs wordt uitgereikt door
de Stichting Nach van 't Limburgs Leed en bestaat uit een oorkonde, een beeldje en een geldbedrag
van 400 Euro. Sinds 2012 heet de prijs de Jo Erens-prijs.
In 2007 is er ook een Oevrepriès voor het Limburgse leed ingesteld. Deze prijs bestaat uit een beeldje
en een oorkonde. De prijs wordt uitgereikt door de kring Venlo van de vereniging Veldeke en bestaat
uit een sculptuur gemaakt door Mariëlle Fransen.

WINNAARS van de PRIÈS veur 't Limburgs Leed
2000

Ton Engels

2001

Marc Hermans

2002

Arno Adams

2003

Pikkatrillaz

2004

Peter Beeker

2005

Frans Pollux

2006

Roger van Zundert

2007

Frans Hermans

2008

Maud Wilms

2009

Hans Emmen

2010

Fabrizio

2011

Lex Uiting

Frits Rademacher
1e prijs bij amateurzangers
J.Cremers Overhoven-Sittard
met De Linjeboum

WINNAARS van de JO ERENS PRIÈS
2012

Rebzjie

2013

Roger Ville-

2014

Ivo Rosbeek

1e winnaar 1955
Semiberoeps

Tekst Zef Dullens Muziek Giel Laumen

De Nach van 't Limburgse Leed is ein jaorliks
truukkómmend dialekfestival. Ós doel is ein
breid publiek in aanraking laote kómme met
streektaalmeziék en 't Limburgse dialek. Sinds
2012 is de Nach naeve Venlo auk in Sittard te
belaeve. PS in september kump auch Mestreech
derbie.
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Geheime Tuinen 2015
Piet Besselink

In Juni 2013 werd er een flink artikel gemaakt over de Geheime Tuinen.
Deze Geheime Tuinen zijn inmiddels een groot succes binnen het “Zittesje”.
Al vele bezoekers hebben een rondwandeling, die elke eerste zaterdag van
de maand wordt georganiseerd, gemaakt.
Gelukkig is SI-TARD op 21 juni er ook weer bij met twee mini-concerten,
eerst in Jardin d’Isabelle en vervolgens in de Michielskerk.
Het is een prima gelegenheid om ons aan het Sittardse publiek te presente
ren.
Interieur Michielskerk
Jardin d’Isabelle

2013

Michielskerk of Paterskerk
Meerdere houten bloemen,
vruchten en fruitsoorten zijn afgebeeld op de lambrisering.
Zo zijn er 24 tuinen met een
verhaal.
In de oude binnenstad liggen diverse openbaar toegankelijke
tuinen, parken en perken die
men wel ziet, maar al te vaak
niet herkent voor wat ze zijn:
verloren, vergeten pareltjes.
Samen vormen deze pareltjes
een tableau vivant van de geschiedenis van de stad. Zij vertellen ons een verhaal.

Jardin
dÍsabelle

Meer informatie via:
www.geheimetuinenvansittard.nl
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Voorjaarsconcert 9 mei 2015
Piet Besselink

Ons Voorjaarsconcert werd goed bezocht. Ruim aandacht kreeg het jong talent tijdens ons concert:
Ruth, Daphne en Femke van Tripplelicious, Anne-Sofie Creusen met dwarsfluit en Fabiënne Dirkx op
hobo. De brede variatie van ons programma sloeg goed aan bij het publiek en vooral Ramona gaf aanleiding tot meezingen van de toehoorders. Dit soort programmering smaakt naar meer…

HEY MAN !!
Meezingen??
Dat kan!!
Elke woensdagavond?

SI-TARD-AVOND!

Met dank aan Roel Gaj: Roelfotografie
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Jochem Erenshoes
Kloosterplein 3
Sittard

H.Mis Moederdag 10 mei
Piet Besselink

Het gebeurt zelden, maar zondag 10 mei stond SI-TARD in de kerk van Overhoven om de H.Mis op te
luisteren. Leon Dijkstra had het druk met heen en weer pendelen tussen het orgel en de piano.
In de kerk waren ook nog aardig wat oud zangers van SI-TARD aanwezig. Na afloop werden de zangers
nog getrakteerd op koffie en koek.
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Commissies van het Sittards Mannenkoor "SI-TARD"

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

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

Public Relations en facebook :

Piet Besselink

Redactie Klankbord:

Piet Besselink
E-mail si-tard@hetnet.nl

Webmaster www.si-tard.nl

Harrie Vaasen
Piet Besselink

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

(046) 451 80 77

(046) 481 03 62

(046) 474 12 16

Uitgave juni 20

wijzigingen do
Piet Besselink

Vaandeldrager:

Leon Tonglet
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Svp
oorgeven aan
k

015 ©PB

Colofon Sittards Mannenkoor "SI-TARD"
Beschermheer:

Dhr. Noël Lebens

Ere voorzitter:

Dhr. Jac Tonnaer

Ere dirigent:

Jos Besselink
Piet Tobben

Lid van verdienste:

Piet Besselink
Ger Heilkens

Harrie v Didden Martin Dieteren
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

Alex van der Klip
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

Bankrekening:

Sittards Mannenkoor SI-TARD

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 van 20.00 – 22.15 uur

Repetitieverzuim melden
bij:

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

Uitgave juni 2015 ©PB

Svp wijzigingen doorgeven aan Piet Besselink
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Tel. secretaris
(046) 451 81 37

Rekeningnummer

NL48 RABO 0147618932

Tel. Repetitielokaal
06 -29 26 09 62

Tijdelijk bij Ad Hensen

Tel. (046) 451 10 14
Tel. (046) 451 26 96

Mit de meziek mit
Piet Besselink

In het vorig klankbord hebben we het gehad over notennamen, notenwaarden, maatsoort en fe sleutels
F en G. In deze uitgaven gaan we het nog eens hebben over de ademhaling.
Warming up

* Maak je spieren Ios (oefeningen voor hoofd/schouders/ armen)
* Slijm los maken d.m.v, prrr en neuriēn
* Vervolg met nono en dada; door de N en de D voel je de plek waar je toon moet zitten:
voor in de mond, direct achter de boventandenrand.
Oefeningen voor de ademsteun:
* Door de neus diep inademen ("ruiken"): maag- en buik-wand / flanken zetten uit; ervaar dit
door de handen aan beide zijden van de navel te plaatsen;
* Hierna op "S" uitademen: maag- en buikwand vastzetten / blijven naar buiten = ADEMSTEUN
(geen druk op de keel uitoefenen); * "S" vervangen door "F".
* "S" vervangen door een toon (noe) of op elkaar volgende tonen (noe)
* Schouders optrekken is uit den boze (= sleutelbeen adem-haling) ; deze ademhaling is te hoog,
waardoor het volledige longvolume niet wordt gebruikt * "kst" (gewaarwording en versterking
van het middenrif)
* Kaars op afstand uitblazen (gewaarwording en versterking van het middenrif)
Belangrijke ademhalingsspieren: middenrif - tussenribspieren.
Tijdens het inademen plat het middenrif af, en helpen de tussenribspieren de ribben uit te zetten om
'plaats te maken' voor de longen (vgl. opblazen van een ballon)
Het inademen door de neus verdient de voorkeur (filtert en gaat dieper).
Indien er onvoldoende tijd is, dan mondademhaling of een combinatie van beide toepassen.
Aandachtspunten
* Zing altijd op ademsteun
* Zing steeds met een lage stand van keel/strottehoofd; niet drukken maar plukken
* Vorm met je lippen een klankbeker: mondhoeken naar voren
* Onderkaak los, en laten zakken J AJ AJ A
* Als 'n zin met 'n klinker begint: "bijten" (vgl. "amor"-oefening); voorkom een
stembandklapper
* Omhoog zingen is omlaag denken en omgekeerd
* Als je meerdere tonen op ēen klinker moet zingen: voorkom dan een "H", door aan een
"J" te denken * een gebolde of opgetrokken tong rug sluit de keelholte af ("Kn6del")
* Scherpere klanken zoals "ie", "ee", "e" in de hoogte steeds kIeuren naar warme, ronde klanken:
UU, EU * we onderscheiden borst-, midden- en kopregister; middenregister: menging van borst
en kop
* Kopregister: stand van verbazing
* Hoge en extra diepe tonen krijgen extra ademsteun

Niet drukken / niet gaan 'zitten' op de laatste toon.
Stemhygiene
* Neem voor het zingen geen slijmverwekkende producten tot je (zoals melk, kaas, banaan), en
neem geen koude dranken of"koude" snoepjes (zoals bijvoorbeeld menthol ofpepermunt)
* Pas steeds een "warming-up" toe
* Vermijd na het inzingen te veel praten en praat of zing zeker niet in de kou
* Schrapen en hoesten is slecht voor de stem
* Onderdruk het hoesten door de keel vochtig te houden (drink lauw water, of sabbel op een dropje)
* Zing bij voorkeur niet als je keelpijn hebt (gorgel in zo 'n geval met zoutwater)

Roken is met name voor de zanger uit den boze.
Met dank aan Annemie Vallino-Ravetta

26

Zomerkoor 2015
Piet Besselink

Zaterdag 12 september is het weer zover. Een hele dag en avond Zomerkoor (voorheen Dag van de
Koormuziek) Dit jaar weer terug in Geleen in de Ontmoetingskerk.
Het doel van deze dag is de koormuziek promoten. Daarom ziet de organisatie graag dat zowel
koorleden als niet-koorleden zich aanmelden voor deze dag. Het is dan ook heel fijn als koorleden,
familie of vrienden meenemen naar het Zomerkoor. Iedereen is van harte welkom! Op deze manier
kunnen niet-koorleden warm gemaakt worden om zich aan te melden bij een koor in zijn buurt.
Daarnaast willen we natuurlijk alle deelnemers een hele dag en avond lekker bezig laten zijn met
koormuziek. Er is dit jaar ook een speciaal aanbod voor jongeren.
De avond is gereserveerd voor diverse optredens, waaronder het Herenkoor, Dameskoor en Groot
Zomerkoor, dat bestaat uit de volwassenen van deze dag die samen een muziekstuk hebben
ingestudeerd en een optreden van de jongeren.

Wil jij erbij zijn op
zaterdag 12 september ?
Meld je dan nu aan:
Bij voorkeur via e-mail naar
zomerkoor@gmail.com
Of :
geef de informatie telefonisch door via

(045) 575 27 34
Bij Marina Veldman
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SI-TARD in de Gazët
Piet Besselink

Okt 1963
Aug 1964

juni 1965

Feb 1962

Nov 1968
Jan 1962

Feb 1964

Aug 1966

Dec 2014

Zin om met ons mee te zingen?

April 1955

Dat kan bij SI-TARD.
Gezellige, ontspannende inspanning
Elke woensdagavond in het
Jochem Erenshoes,
Kloosterplein 3 te Sittard van 20.00 –
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SI-TARD, van vreuger jaore: 1959

Piet Besselink bron: (eigen)archief, Klankbord en 100 jaar SMK

SI-TARD is een graag geziene, en gehoorde, gast in Duitsland, Höngen, Mayen, Linz, Köln, Trier,
Mülheim, Essen, Menden maar ook Aken werd vaker bezocht.
Vooral in de jaren 50 werden er samen met MGV Harmonia 1849 uit Aachen concerten uitgevoerd.
In 1955 in de Aula van de TH Aachen. In 1956 was er een tegenbezoek te Sittard .
In 1959 op 3 en 4 oktober deed SI-TARD mee aan de viering van het 110 jaar bestaan van MGV
Harmonia 1849. Ook Mannenkoor St David uit Simpelveld was te gast op dat jubileum.
Sittards Mannenkoor o.l.v. Mathieu Geelen mocht in het eerste deel zelfs tweemaal optreden.
Tijdens de 2e sessie werd de Möricke Zyklus van Walter Rein ten gehore gebracht door SI-TARD,
samen met 4 hoornisten.
In september 1961 was SI-TARD opnieuw te gast in Aken. Deelgenomen werd aan het Internationales Chorfest Sangerkreis Aachen im Sängerbund Nordrhein-Westfalen. Het concert vond plaats in het
Auditorium Maximum van de Technische Hochschule.

MGV in 2014
MGV Harmonia 1849 in 1960
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Lekker ...Culinair ….
Piet Besselink

Ze zeggen niet voor niets “een appel per dag houdt de dokter weg”. Dit ‘superfood’ is rijk aan antioxidanten, flavonoïden en vezels, waarvan wordt beweerd dat ze van alles tegengaan, van hartklachten
tot kanker.
Appelbroodpudding (voor 6 personen)











300 g oud brood
500 ml lauwe melk
200 g suiker
4 eieren
1 pakje vanillepudding mix
1 tl bakpoeder
500 g appels in partjes
Een klontje boter
Een bakblik van 24 cm

Tip: als je minder suiker wilt gebruiken kun je 100 g suiker vervangen door 100 g rozijntjes.
Bereiding
Snijd de korstjes van het brood en laat het brood in de lauwe melk weken. Voeg dan de suiker, eigeel, vanillepuddingmix, het bakpoeder en het merendeel van de appelpartjes toe. Klop het eiwit tot
het stijf en luchtig is en lepel dan door het mengsel. Als je rozijnen gebruikt, voeg je deze nu toe.
Giet het mengsel in een ingevet bakblik en garneer met de resterende appelpartjes. Bak gedurende
45 minuten in een voorverwarmde oven op 175°C. Verwijder de taart vervolgens uit het bakblik en
laat afkoelen op een rooster. Snijd dan in stukken voor een simpele en lekkere snack.

Groene appelsmoothie met limoen en munt (voor 6 personen)









2 groene appels
½ komkommer
1 stengel bleekselderij
1 gepelde limoen
Een stukje gember
Enkele verse muntbladeren
Een schijfje limoen

Bereiding
Snijd de appels in vieren, verwijder de pitten en het klokhuis, maar schil ze niet. De appels, bleekselderij, komkommer, limoen en gember pureer je allemaal in de blender tot sap. Houd je smoothie vers in
een luchtdichte fles of thermos en vergeet de smoothie bij het serveren natuurlijk niet te garneren met
wat verse munt en een schijfje limoen. Dit drankje smaakt nog beter met wat ijs, dus zorg voor wat
ijsblokjes in je diepvries.
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Vonkendoos - PC tevree ..?
Piet Besselink

Wie kan er, vandaag de dag, nog zonder PC? Die groep wordt steeds kleiner en het wordt voor hen
ook steeds moeilijker om zaken te regelen. Je bankzaken regelen, afspraak met de gemeente voor
een nieuwe pas, rijbewijs enz, of DigiD gebruiken en noem maar verder op.
Ook criminelen worden steeds slimmer en professioneler op het wereldwijde web. Er gaat geen dag
voorbij of ik krijg wel een mailtje binnen waar ik mijn twijfels over heb. Bijvoorbeeld berichten over
het blokkeren van passen van banken waarbij ik helemaal geen rekening heb. Wie krijgt ze niet? Ik
stuur ze allemaal door aan valse-email@fraudehelpdesk.nl zodat men snel kan reageren. Het is sowieso handig om hun website www.fraudehelpdesk.nl regelmatig te raadplegen. Ook de website van opgelicht.nl van avrotros is heel alert. Een gratis abonnement op hun nieuwsbrief kan ik van harte aanbevelen. Ze behandelen heel veel zaken waardoor je gedupeerd kan worden. Babbeltrucs, foute webshops, foute facturen en nog veel meer. Een echte aanrader dus.
Op onze piano hangt al weken de poster van
Westelijke Mijnstreek Online en op de leestafel liggen folders.
Wat het is: Westelijke Mijnstreek Online is een website
voor een moderne betrokken
buurt. Een buurt waarin mensen elkaar kennen en graag
blijven wonen. Een buurt waarin mensen zich veilig voelen in
hun eigen sociale omgeving.
Hiervoor zijn verbindingen nodig tussen bewoners onderling. Maar er is ook ruimte
voor verenigingen, bedrijven, zorg en professionele dienstverlening. Westelijke
Mijnstreek Online brengt dit alles samen op één online platform.

Ook
SITARD
heeft
een account bij Westelijke Mijnstreek Online.
Heb JIJ nog tips over PC zaken?
Laat het me weten…………..

Veel computerplezier en succes met de vonkendoos!
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Concertkalender Swentibold
DATUM

TIJD

KOOR

2015

Activiteit

Zo. 7 Juni

11.00

Steinder Mannenkoor

Openluchtconcert met Dirgelländer in Steinerbos

Zo 14 Juni

11.30

MK Sweykhuizen

Opluisteren H.Mis in OLV "Sterre der Zee" Maastricht

Za 20 Juni

20.00

Beeker Liedertafel

MBL organiseert een grootse openlucht sing-along achter de Martinuskerk te Beek

Za 20 Juni

11.30

MK Sweykhuizen

Opluisteren H.Mis 81e Blindendag

Zo 28 Juni

15.00

RMK1921

En ORANJE Concert Kerk Schaesberg

Vr 10 juli

20.00

MIGNON

Concert i.s.m. de Stichting Orgelkring Geleen in de St. Augustinuskerk in Geleen

Schoolvakantie Limburg: 18 juli t/m 30 aug
Za 12 sept

DAG

Za 12 sept

20.00

DSM·SABIC

Zo 13 sept

14.00

DSM·SABIC

Zo 4 okt

16.30

Beeker Liedertafel

MBL verzorgt een volledig concert in de basiliek te Sittard.

Za 17 okt

20.00

SI-TARD

Najaarsconcert CONCEPT

Zo 25 okt

20.00

Beeker Liedertafel

concert met gastoptreden van de Belgische groep voor Ierse dansen Marlynes.

DSM·SABIC

Concert Jaar vd Mijnen ism St Lambertus Kerkrade en RMK1921 in de “Brikkeoave”Brunssum

DSM·SABIC

Herdenking ongeluk NAK 2

MIGNON

Caeciliadag met opluistering H. Mis D’Heremiet

Za 31 okt

Za 7 nov
Zo 8 nov

09.30

Za 14 nov

Dag vd Koormuziek - Zomerkoor Ontmoetingskerk Geleen
Jubileumconcert i.s.m.Symfonieorkest Timisoara met solisten en KKM Lambertus ( Kerkrade) DSM-Sabic
(Geleen) en RMK1921 (Brunssum) – ParkstadTheater Heerlen
Jubileumconcert i.s.m.Symfonieorkest Timisoara met solisten en KKM Lambertus ( Kerkrade) DSM-Sabic
(Geleen) en RMK1921 (Brunssum) – Maaspoort Venlo

MK Sweykhuizen

Concert met klarinettenorkest Schinveld met oa Enzo Kok te Treebeek

Zo 22 nov

20.00

ORANJE

Concert met Vriendenkring Steyl

Vry 4 dec

20.00

DSM·SABIC

Barbara Concert in Rodahal, Metropoolorkest, St Lambertus, RMK1921 en DSM.SABIC

Zo 6 dec

16.00

MK Sweykhuizen

Kerstconcert Sweikhuizen

Ma 7 dec

14.30

RMK1921

Kerstconcert voor de bewoners vd Cicero-huizen in d’r Brikke-Oave te Brunssum

Za 12 dec

19.30

RMK1921

Kerstconcert in d’r Brikke-Oave Brunssum

MK Sweykhuizen

Kerstconcert Clemenskerk Merkelbeek met fanfare St. Joseph uit Merkelbeek

Za 12 dec
Ma 14 dec.

19.30

Steinder Mannenkoor

Kerstconcert in de Merodehal in Stein.

Ma 14 dec

14.30

DSM·SABIC

Kerstconcert voor ouderen DSM.SABIC en RMK 1921 Parkstadtheater Heerlen

Woe 16 dec

14.30

DSM·SABIC

Kerstconcert voor ouderen Hannenhof Geleen

Zo 20 dec

14.30

MIGNON

Kerstconcert in de St. Augustinuskerk in Geleen

Zo 20 dec

20.00

Brunssums Mannenkoor

Gala Kerstconcert met Guido, Wendy en Guido's Ensemble

Zo 20 dec

RMK1921

Gala Kerstconcert in Hückelhoven ism KKM St Lambertus Kerkrade

Zo 20 dec

DSM·SABIC

Kerstviering evt met opluistering Mis in de regio.

Zo 20 dec

20.00

Beeker Liedertafel

Kerstconcert Beeker Liedertafel Asta Beek

Zo 20 dec

17.30

SI-TARD

Kerstconcert St Michielskerk Sittard

Vr 25 dec

19.30

MIGNON

Opluisteren van de Kerstnachtmis in het Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen

Vr 25 dec

22.00

MK Sweykhuizen

Opluisteren Nachtmis kerk Sweikhuizen

Vr 25 dec

09.30

SI-TARD

Opluisteren H.Mis Michielskerk Markt Sittard

Beeker Liedertafel

Opluisteren H.Mis St Martinuskerk Beek

Za 26 dec
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Mit de meziek mit
Piet Besselink

In maart jl stuurde ik aan de leden met een mailadres
een overzicht van de You Tube filmpjes van
Elizabeth Ebbink.
Op deze korte filmpjes staan onderstaande stemoefeningen:

Wil je meer weten over Elizabeth Ebbink?
Bezoek dan haar website:

http://www.elizabethebbink.nl/

advertentie

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

Vanaf 30 november verhuisd
naar het Tempelplein Sittard

Adverteren? NU ook op onze website
Vraag ernaar bij een van de bestuursleden
advertentie
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ISSUU.COM
Piet Besselink

Op issuu.com is al een aantal van onze Klankborden terug te vinden. Zie onderstaande foto;

Issuu ( / ɪ s j Ü / ) is een gratis elektronisch platform voor het publiceren van tijdschriften, catalogi, kranten en nog veel meer. Als een digitale kiosk met meer dan 21 miljoen publicaties die allemaal toegankelijk zijn op elk media-apparaat en 85 miljoen actieve lezers. Issuu software wordt
gebruikt door veel online publicaties. Een aantal van haar partners zijn The New York Times, Vice en V-Magazine.
Issuu werd in 2006 opgericht in Kopenhagen, Denemarken door Michael Hansen, Ruben Bjerg Hansen, Mikkel Jensen, en Martin Ferro-Thomsen.
In 2009, Issuu werd uitgeroepen tot een van TIME 50 Best Websites 's en vermeld als een Webby
Award Honoree. In het begin van 2013 heeft het bedrijf een kantoor geopend in Palo Alto, Californië en Joe Hyrkin, voorheen van Reverb, Trinity Ventures, en Yahoo! benoemd tot CEO en haar de
leiding gegeven over hun Silicon Valley activiteiten.
Issuu is heel toegankelijk en gemakkelijk te doorzoeken. Eenmaal op de site https://issuu.com/
home aangekomen
Kan men in het grijze vlak een zoekwoord invullen.
Ook handig als je documentatie
zoekt over je hobby of interesses.
Heb je iets bijzonders gevonden?
Laat het me eens weten. Of nog
mooier;
Schrijf een artikel voor ons volgende Klankbord.
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advertentie
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