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Met de “knabbelaar” werd de
verpleegstersflat aan de
Elisabeth van Barstraat jaren
geleden afgebroken en daarmee
verdwenen ook de prachtige
graffitiwerken van
Werner NASH– Zwakhalen.
Afgelopen dinsdag 31 mei werd
een intentieverklaring getekend
door Wethouder Noël Lebens en
de zonen Maurice en Gaby Hermans voor een permanente tentoonstelling en museum over
Toon Hermans.
De ondertekening vond plaats in
het lege V&D gebouw aan de
markt.
Naast de oprichting van deze
permanente locatie wordt het
100ste geboortejaar van Toon
Hermans gevierd in onze gemeente. Om te beginnen zal er
in het voormalig V&D pand aan
de Markt in Sittard een tijdelijke
belevingsexpo zijn over het leven
van Toon Hermans De opening
van de belevingsexpo Toon Thuis
zal tijdens het Sint Rosa festival
plaatsvinden. Op 17 december,
de geboortedag van Toon, is er
dan een concert in de De Domijnen Schouwburg. Aan te bevelen
is ook de expositie “kolderietjes”
in Museum de Domijnen met
tekeningen en versjes van Toon
Hermans
Verderop in dit Klankbord meer
over Toon Hermans.

Foto’s Hans Besselink

‘kwootje’
`Ik kan niet buiten haar.`
`Dan koop je toch een toupetje.`

Foto NASH
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Dit klankbord heeft voor mij heel wat voeten in aarde gehad. Door ernstige problemen met mijn
computer, erger dan ik tot nu toe had meegemaakt, was ik o.a. het klankbord helemaal kwijt. Dat is
dus zonde van je tijd, zeker als je al meer dan eenderde gereed hebt. En ondertussen dienen zich ook
andere activiteiten waar tijd en aandacht aan besteed moest worden. Maar ja ‘t is gelukkig klaar en
zit weer vol met nieuws.
Allereerst een `Dikke Perfiesjat’ en hulde aan Martin Dieteren en Paul Kalkhoven. Beiden werden
verguld met een koninklijke onderscheiding. Zie verderop in dit Klankbord.
Het Toon Hermans-jaar is al behoorlijk gevorderd. Het is 100 jaar geleden dat Toon Hermans is geboren. Sinds m’n eerste Klankbord in 2000, ook alweer 16 jaar geleden, is er al menig maal over Toon
geschreven. Jammer genoeg zijn we met SI-TARD nog niet ver genoeg om Toon nu al muzikaal te
eren. Er wordt druk aan gewerkt door bestuur en muziekcommissie om Toon toch blijvend in ons
repertoire op te kunnen nemen. Hopelijk kunnen we dit jaar nog van start gaan met het instuderen
van enkele van Toons meesterwerken.
Kritiek punt blijft bij onze vereniging het gemis van een echte sponsorgroep. Hierdoor blijven zaken
liggen die wij bij SI-TARD graag zouden uitvoeren. Sponsoring gaat niet vanzelf daar moet je wel iets
voor doen……
Ook in deze uitgave diverse ‘kwootjes’ (Quotes) uiteraard van de hand van Toon Hermans.
En onze nieuwste leden? Voelen zij zich al wat thuis bij SI-TARD? Dankzij de
MuseScore-groep is er in elk geval ook de mogelijkheid om in kortere tijd kennis
te krijgen met een deel van ons repertoire. En natuurlijk niet te vergeten; de
koorscholing van en bij Harrie Spronken. Een belevenis voor iedereen.
Veel leesplezier, een hele fijne vakantie en muzikale groetjes ©PietBesselink
PS : Artikelen, reacties, tips en nieuwe advertenties blijven natuurlijk welkom.
En natuurlijk z.s.m. een nieuwe koorfoto.

SI-TARD

Definitie van een opera door George Bernard Shaws:
“Opera draait om een tenor en een sopraan die de liefde willen
bedrijven, maar daarvan worden afgehouden door een bariton”
Oefensessie 8 juni FORUM Sittard. SMAAKT NAAR MEER!

‘kwootje’
Het leven is ritme.
Wie geen maat kan houden
loopt naast de muziek van het leven.
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Woord van de oud-Voorzitter
Theo Hanssen

Beste mensen,
Toen Ari Jansberg mij in januari 2010 vroeg om voorzitter te worden van SI-TARD heb ik daar lang over moeten nadenken.
Niet omdat er iets mis zou zijn met de vereniging. Integendeel het was een eer om gevraagd te worden om zo’n historische
vereniging te mogen leiden. Nee, ik twijfelde omdat ik wist dat het geen gemakkelijk opgave zou worden om de club zodanig
richting te geven dat die voor alle leden aanvaardbaar zou zijn.
Een amateurvereniging leiden vergt veel van een bestuur. Niet iedereen is met dezelfde ambitie lid van zo’n club. De een wil
prestaties leveren, de ander wil dat ook, maar daar geen extra vrije tijd aan besteden en weer een ander vindt het prima als hij
er maar bij mag zijn. Dat geeft spanningen en dat wist ik als geen ander, omdat ik al meer dan 40 jaar ervaring in meerdere
amateurverenigingen had opgedaan.
Je moet als voorzitter echter oppassen dat je niet alleen je eigen koers vaart, maar dat de leden ook mee willen gaan in de richting die jij voorstaat.
Toen ik echter kennis maakte met het bestuur van SI-TARD was ik ervan overtuigd dat het mooie jaren konden gaan worden.
Ik merkte hoe groot het enthousiasme was bij het bestuur om vooruit te willen denken en ik zag met welke inzet er op allerlei
manieren voor het koor werd gewerkt door de vele vrijwilligers. Dat is nog steeds zo en ik twijfel er niet aan dat dit ook zo zal
blijven.
Samen de schouders eronder was het motto waarmee we aan de slag zijn gegaan. Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren. Er
zijn zaken waar we met trots op mogen terugkijken. Voor mij is dat zeker het feit dat in het afgelopen jaar de koorscholing
vorm en inhoud heeft gekregen. Het enthousiasme dat de deelnemers uitstralen doet goed. Zingen doen we allemaal, maar
voor jezelf het gevoel krijgen dat je nog mooier kunt leren zingen dan je al deed, geeft nog meer voldoening.
Natuurlijk zijn de vele concerten die we de afgelopen jaren hebben verzorgd hoogtepunten, waarbij het niemand zal verbazen
dat het concert Vrie in Vrei bij mij een bijzondere plaats inneemt. Toch blijven twee concerten misschien nog wel wat langer
hangen in mijn geheugen. Het eerste was een concert waaraan ik niet als zanger heb bijgedragen, maar waarbij ik, als kersverse voorzitter, in de banken zittend, de beelden mocht verzorgen van mijn eerste kerstconcert. Het tweede was het concert,
samen met onze kleinkinderen. Muzikaal zeker niet het allerbeste, maar wel vertederend voor het publiek en de opa’s in onze
club.
Ook de overleden leden, waarvan we de afgelopen jaren afscheid hebben moeten nemen, blijven in mijn herinnering. In de gesprekken met hun naasten bleek dat het koor voor hen meer was dan een club waar je af en toe zingt. Het was een familie
waarop zij trots waren er deel van uit te mogen maken. Dat zegt veel, zo niet alles.
Trots ben ik ook wel op het feit dat we in de afgelopen jaren vele nieuwe gezichten in ons koor hebben gekregen. Niet allemaal
van die jonkies, maar toch zo’n 18 nieuwe leden die ons koor ook naar de toekomst inhoud kunnen geven.
Ik heb geprobeerd om wat af te wijken van de vaste paden en samen met ons bestuur heb ik de koers tot samenwerking uitgezet. Samenwerken met andere verenigingen, samenwerken met jeugd. Ik denk dat dit de enige manier is om te overleven in
een omgeving waarin zingen in een mannenkoor niet meer vanzelfsprekend is. Het is dan ook de raad die ik wil meegeven naar
de toekomst. Samen bereik je meer dan alleen, samen bereik je onze jeugd. Bewandel andere paden, wees niet bang om eens
iets afwijkends te doen en blijf met een frisse blik de toekomst inkijken.
Ik kijk met veel genoegen terug op de afgelopen 6 jaar waarin ik heb gemerkt dat de leden trots zijn op hun koor. Waarin ik heb
gezien dat de inzet van de leden groot is, als het gaat om het belang van SI-TARD. Of het nu gaat om het onderhouden van ons
home, of het nu gaat om het beheer van de bar, of het nu gaat om de PR, of het nu gaat om het met allerlei acties inzamelen
van geld , of het nu gaat om……… ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Belangrijk is de band die de leden met elkaar hebben,
zowel als het gaat om de mooie dingen des levens als om de minder mooie. In voor- en tegenspoed elkaar bijstaan is iets dat
men leden van SI-TARD niet hoeft te leren. Ook de band met en tussen onze vrouwen is verder gegroeid en zorgt ervoor dat
ook het thuisfront actief betrokken blijft bij onze vereniging.
Al bij mijn aantreden heb ik aangegeven voor 2 periodes het voorzitterschap te willen invullen. Dat is een weloverwogen keuze
geweest. Het is goed voor de voorzitter, maar zeker ook voor de vereniging. Als voorzitter ben je, vaak onbedoeld, het boegbeeld van de vereniging en stuur je een schip waarop je bent uitgenodigd. Het is daarom goed om een nieuwe kapitein te hebben die koers zet naar de toekomst. Als je zelf dan benoemd wordt tot lid van verdienste, voelt dat als een warm bad. Bedankt
voor het vertrouwen dat jullie me gegeven hebben.
Theo Hanssen
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Agenda SI-TARD

advertentie

Ook voor reparaties
van gebarsten displays
van smartphone of
tablet. Wij repareren
Apple Ipad en iphone
Samsung Galaxy en
Galaxy Tab

bezoekadres:

Medealaan 33
6124 AV Schipperskerk
Telefoon
(046) 481 07 47
Meer informatie op:

www.camera-service.nl
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MISSIE
Stichting Amateurkoor ontwikkelt initiatieven waarmee amateurkoren zich op lokaal en regionaal niveau beter kunnen
profileren. Daarnaast stimuleert Stichting Amateurkoor de samenwerking binnen de amateurkoorwereld onderling om
daarmee het draagvlak op lokaal en regionaal niveau te verbeteren. In aanvang is Het Gooi als pilot-regio gekozen.
Vanuit de missie van Stichting Amateurkoor wordt op 4 niveaus inhoud gegeven:
Ontwikkeling van overlegstructuur: Op gang brengen van regionaal overleg tussen verenigingsbesturen onderling en tussen
koordirigenten die in de betreffende regio werkzaam zijn.
Publieksgerichte profilering: Het initiëren van projecten waarin regionale koren samenwerken (voorwaardelijk!) om gezamenlijk uitvoeringen voor nieuw publiek te werven Het Goois Korenfestival in Vestival Vocaal is daar een mooi voorbeeld van: voor
én door de koren zelf georganiseerd op vrijwilligersniveau.
Verenigingsgerichte profilering: Initiëren van projecten waarin regionale koren samenwerken om nieuwe leden te werven en
2007samengezamenlijk kennis en ervaring op te doen met workshops en trainingen voor verenigingsbesturen. Daarnaast worden
werkingen met professionele (koor-) omgevingen gezocht bruggen te slaan tussen de amateur- en professionele wereld voor
educatie en inspiratie. Voorbeelden hiervan zijn de Proeverij van Gooise Koren en de Gooise Korenweken, waarin wordt samengewerkt met onder meer het Groot Omroepkoor.
Productie van grootschalige projecten vanuit regio-overschrijdende samenwerkingen: Vanuit de missie om draagvlak te vergroten en bestaansrecht te behouden voor amateurkoren worden nieuwe producties en evenementen ontwikkeld om koorzangers en koorverenigingen te inspireren en om een groot publiek kennis te laten nemen met koormuziek. Om dit te doen
wordt gezocht naar innovatieve project- en werkvormen die aansluiten bij de zich veranderende maatschappij, waaronder de
veranderende tijdsbesteding van de Nederlandse consument en de financieel economische structuur waarin koorverenigingen zich staande moeten houden. Stichting Amateurkoor richt zich initieel met GO! Opera op grootschalige eigentijdse producties voor een groot publiek. Door de producties in een landelijk kader te zetten wordt gewonnen aan logistieke en organisatorische efficiëntie, worden samenwerkingen tussen professionals en amateurs bevorderd en worden regio-overschrijdende
samenwerkingen tussen koren onderling gestimuleerd. GO! Opera is een voorbeeld waar in 2015 de eerste pilots in Het Gooi
en Friesland georganiseerd worden.
SAMEN ZINGEN – SAMENWERKEN
Centraal bij de activiteiten die Stichting Amateurkoor is het samenwerkend en lerend vermogen van de deelnemende koorverenigingen, de koorzangers én alle medewerkers en vrijwilligers. Vanuit het uitgangspunt om opgedane kennis en ervaringen te willen delen, zoekt de stichting gerichte aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe organisatievormen
om op die manier krachtige en eigentijdse evenementen te kunnen organiseren.
Zingen in een koor geeft meer dan plezier alleen. Iedere ervaren koorzanger weet dat. Een mooie uitvoering ontstaat door de
bereidheid om samen te willen werken. Weten wanneer je wat meer moet doen. Of juist wat ruimte moet geven aan een ander. Dat geldt natuurlijk voor zangers onderling, maar is ook van belang in de wisselwerking tussen zangers, bestuur en
dirigent. En zelfs tussen koorvereniging en haar publiek.
Dit simpele inzicht vormt de basis voor de activiteiten die Stichting Amateurkoor als non-profit vrijwilligersorganisatie ontwikkelt. Gericht op amateurkoren die zich op lokaal en regionaal niveau beter willen profileren. Daarom stimuleert Stichting Amateurkoor de samenwerking tussen amateurkoren onderling om daarmee het draagvlak op lokaal en regionaal niveau te verbe2007
teren.
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Samenwerking met bestaande regionale netwerken
Het centrale woord in de missie van Stichting Amateurkoor is ‘samenwerken’. We willen zéker niet het wiel opnieuw uitvinden,
integendeel! Daarom zoeken we ook actief contact met bestaande initiatieven die al heel veel werk hebben verzet om op lokaal/regionaal niveau koren met elkaar in contact te brengen en samenwerkingen te stimuleren.
Op facebook zijn 30 regiogroepen opgericht, waarvan 3 in Limburg:
Koren in Noord-Limburg
Koren in Midden-Limburg
Koren in Zuid-Limburg

Werk jij met facebook? Meld je dan ook aan voor een of meer van deze groepen. Uiteraard heb jij je dan ook al aangemeld bij
de facebookgroep van SI-TARD:

Of van Rayon Swentibold

Meer weten over facebook? Kijk dan eens op: http://www.gratiscursus.be/Facebook/index.html
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Reubsaet trök in Zitterd

Piet Besselink Bronnen: Veldeke Kring/Wikipedia/Sittardse Cultuurdragers

NICOLAAS REUBSAET *Sittard 1843 † Parijs 1887 Veelzijdig musicus (violist en pistonist) Gevierd
zanger in theaters en salons in West-Europa. Trouwde met Isabelle Boyer, weduwe van fabrikant
Singer. Wist de adellijk titel ‘Duc de Camposelice’ te verwerven.
In het reliëf van Charles Tangelder is Reubsaet als zanger afgebeeld, geflankeerd door
zijn moeder en vader (schoenlapper)
Het beeld zich in een nis in de zijgevel van Schtadt Zitterd
Dialectvereniging Veldeke Limburg, de koepelorganisatie die tien regionale kringen telt,
viert dit jaar haar negentigjarig bestaansfeest.
Elk kringbestuur organiseert in het kader van het jubileum voor haar leden een jubileummanifestatie, die is toegesneden op een thema uit het werkgebied van de betreffende
kring.
Het bestuur van de Veldeke Kring Sittard koos als thema Reubsaet trök in Zitterd. Een eerbetoon aan de grote stadgenoot Nicolaas Reubsaet die in 1843 in Sittard werd geboren en
op jonge leeftijd in 1887 in Parijs overleed. Reubsaet was een veelzijdig musicus (violist en
pistonist) en gevierd zanger in vele Europese theaters en salons.
Tal van hedendaagse artiesten bereiden rond de persoon van Reubsaet een bijzonder toneel- en muziekspektakel voor, dat
op zaterdag 24 september 2016 zal worden opgevoerd in de Ursulinentuin, een unieke locatie in de Sittardse binnenstad.
Wil je meer weten over Nicolaas Victor Reubsaet?
Dan kan ik je het boek van Sittardse Cultuurdragers 1299-1999 aanbevelen.
Ook op Wikipedia.: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Genreubsaet

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!
advertentie
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advertentie

Adverteren?
In ons koorblad
en/of
op onze website?
Dat kan!
Vraag aan
Wil Goossens
(046) 451 02 11
Of mail naar:
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Koorscholing 2015 - 2016
 Piet Besselink

Inmiddels hebben zo’n 30 zangers van SI-TARD aan de speciale koorscholing bij Harrie Spronken deelgenomen. En allemaal
even enthousiast of je nu al lang zingt of pas bij het koor bent. De lessen bij Harrie kunnen nooit lang genoeg duren.
Bij voldoende belangstelling gaan de volgende groep(en) SI-TAARDERS weer beginnen met “Ontdek je STEM”.
Het betreft weer 12 lessen van 1,5 uur op zaterdagochtend. Voor diegene die de scholing gevolgd hebben is er ook weer een
verdiepingsmogelijkheid van 7 lessen. Vermoedelijke start in september. Zie ook het mailbericht van secretaris Wiel.
Inmiddels zijn een 6-tal mannen samen op privéles gegaan bij Harrie, waardoor de kosten zeer zeker meevallen.
Onderstaand enkele foto’s uit de lessen van groep II.

Een heel klein overzichtje uit de onuitputtelijke lessen
Van Harrie Spronken.

VOORZINGEN DOOR DIRIGENT
Er is al geruime tijd geen aandacht meer
gegeven hoe we omgaan met het voorzingen door onze dirigent.
Bij het instuderen van nieuwe werken of fijn
tunen van muziekstukken zingt Emmanuël
regelmatig voor.
Het is dan de bedoeling dat we allemaal
luisteren. Nu hoor je op diverse plaatsen in
het koor allerhande geluiden of meezingers

Niet doen S.V.P.
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Koorscholing 2015 - 2016
Piet Besselink

In de vorige uitgave van Klankbord hebben we informatie gegeven over de G– en F sleutel, notenwaarden en rusten. Maar ook
over tempo aanduidingen en dynamiekverschillen.
Wil je hier meer over weten of zelfs oefeningen doen, als tonen herkennen enz? Kijk dan eens op www.muzieklerenlezen.nl
Op deze website staat de uitwerking van onderstaande delen:

Enkele jaren geleden mochten de deelnemers
aan de DagvdKoormuziek deelnemen aan de Lax
Vox methode, welke door Logopédica werd gedemonstreerd.
Het lijkt dat de methode nu meer en meer wordt
ingeburgerd.
Ook op de jaarlijkse Dag vd Stem staat deze voortreffelijke methode als workshop genoteerd.

Meer weten? Kijk dan eens op
YOUTUBE bij www.vocalcenter.nl
Naar het instructiefilmpje:

Een techniek die – met behulp van een buisje en een flesje water- zorgt voor
relaxatie van de stem, met een verbetering van het stemgeluid en keelontspanning als gevolg.
Prima toe te passen als warming up en cooling down, wanneer er bijzondere
prestaties van de stem worden gevraagd. Wanneer Lax Vox wordt toegepast,
komen er verschillende technieken samen die ook in andere therapieën geoefend worden. In die zin niets nieuws maar vanwege de eenvoud een effectieve ‘holistische’ manier om stemplooien zonder compressie/constriction en op
een zo eutoon mogelijke manier te laten sluiten. Enige uitleg: de druk boven
de stemplooien is bij toepassing van deze methode groter dan normaal als
gevolg van het stem geven door het buisje in water. Hierdoor ontstaat tegendruk aan de bovenzijde van de stemplooien. Een andere sensorische waarneming dan we gewend zijn. Hierdoor wordt meteen ook (een milde) ademsteun uitgelokt; zodra je door het buisje gaat foneren voel je de spieren die
ademsteun bewerkstelligen in actie komen. Dit resulteert in een vanzelfsprekende balans tussen de druk boven en onder de stemplooien. Stemgeven lukt
gemakkelijk, zonder forceren. Vooral na ‘belting’ en veel ‘twang’ of lang luid
spreken brengt Lax Vox wat het letterlijk betekent: relaxatie van de stem.
Tijdens de workshop worden technische uitleg en het praktische oefenen afgewisseld.

https://www.youtube.com/watch?
v=orVgYXwdMXE

Lax Vox Een populaire methode!
Veel zangers en studenten die de Lax Vox methode toepassen zijn zeer enthousiast. Zij merken allemaal dat de stem ontzettend snel herstelt en dat ze gemakkelijker zingen na het gebruik van de Lax Vox. Ook stemcoach Alberto ter Doest heeft
tijdens een aantal zware concerten erg goede ervaringen opgedaan met de Lax Vox methode. Helemaal in combinatie met
het in de mond nemen van aloë vera en appelsap voor het slapen gaan.

Eenvoudig uit te voeren, een waardevolle techniek!
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SI-TAARDERS naar Wenen met KMK Cecilia Vaals
Martin Dieteren

Afgelopen herfst nodigde dirigent Emmanuel ons ( Alex, Sjef, Paul, Jo en
Martin) uit om er eens over na te denken of wij in het voorjaar van 2016 als
gastzangers met het Koninklijk Mannenkoor Cecilia1837 Vaals mee op
concertreis wilden gaan naar Wenen. Onze echtgenotes zouden ook mee
mogen. De bedoeling was om het koor te versterken.
Na enig denkwerk hebben wij alle vijf de vraag positief beantwoord, en hebben wij ons aangemeld bij de reiscommissie van
Vaals. Onze echtgenotes, met uitzondering van die van Martin zouden ook graag mee willen gaan. Martins vrouw had een andere reis op het programma staan.
Wij zouden ook aan de repetities op maandagavond deel gaan nemen, en na een eerste kennismaking tijdens een repetitie
medio februari, direct na de Carnaval, was het ijs snel gebroken. Wij, en nog een paar gastzangers van andere koren werden
door de koorfamilie als vrienden begroet en in hun midden opgenomen. Wij werden door voorzitter John Schwanen betiteld
als: “het neusje van de zalm van SI-TARD”. Direct, vanaf het eerste moment ontstond er een band die zangersvrienden zo eigen is. Daar waar nodig werden wij ingewijd in de gewoontes van het koor en wij werden gezien als volledige leden van de
vereniging. Wij ontvingen een map met daarin alle muziek die gezongen zou gaan worden. In die map zat ook een oefen-cd,
ingezongen door Emmanuel, met daarop de muziek van de Missa in G-dur van Fr. Schubert, die uitgevoerd zou gaan worden.
Ik geef toe, de eerste paar repetities moesten wij goed ons best doen om mee te kunnen zingen, maar al naar gelang de tijd
vorderde maakten wij ons allemaal de muziek snel eigen. Tijdens een van die repetities ontmoetten wij ook nog de bij velen
van ons nog bekende Jo Huijts, die in de tachtiger jaren repetitor van SI-TARD was. Enkelen van ons herinneren
zich nog wel zijn act als “Popie-Jopie” in Straatsburg in 1985. Jo is tweede dirigent van Vaals, en gezegd moet worden dat hij in de loop van de tijd, in positieve zin heel veel heeft bijgeleerd !
Welnu, tijdens de repetities werden de scherpe kantjes afgeslepen, en eenieder zette zich in voor het behalen van
een goed resultaat. Vlak vóór Pasen werd op een vrijdagavond nog een extra repetitie gehouden, want een groot
deel van het programma zou als try-out uitgevoerd gaan worden tijdens de Hoogmis op Paasdag in de kerk van
Vaals. Die Hoogmis in een nagenoeg volle kerk, was een fijne viering. Pastoor Gerrit Broekhoven bedankte na
afloop het gehele koor voor de prachtige uitvoering. Voorzitter John Schwanen voorzag ons van de pochetjes en strikjes die
Vaals draagt, en wij voelden ons een volwaardig lid van Cecilia 1837. Vervolgens werd er op vrijdag 22 april nog een extra repetitie gehouden in de Kopermolen te Vaals om een try-out uit te voeren van de profane werken die tijdens de concertreis
zouden worden uitgevoerd. Die try-out vond plaats op zondag 24 april, eveneens in de Kopermolen. Er was veel belangstelling. Gezegd moet worden dat het prettig zingen is op die locatie. Op maandag 25 april werden de laatste plooien glad gestreken, en maakte eenieder zich op voor de reis die op donderdag 28 april zou gaan beginnen. We hadden inmiddels een uitgebreid programma van de reis ontvangen met daarin ook het adres van hotel Ananas aan de Rechte Wienzeile, alsmede de
telefoonnummers van de leden van de reiscommissie.
Op donderdagochtend stonden op het busstation 2 grote bussen gereed, die ons naar Wenen zouden brengen. De personenauto’s van de gastzangers mochten gestald worden op het parkeerterrein van restaurant Suisse, het repetitielokaal van Cecilia. Het vertrek was om 6.20 uur. Tijdens de rit gaven de chauffeurs ons te kennen dat zij bij de eerste stop in Camberg, even
ten noorden van Frankfurt, afgelost zouden worden door twee dames, die de reis verder met ons zouden voortzetten. Dat was
noodzakelijk in verband met de regelgeving omtrent de rij- en rusttijden van de chauffeurs. Een aardige bijkomstigheid was
ook nog dat het hier moeder en dochter betrof, Ezmeralda en Sandra.
De tweede stop werd gehouden in Frankenthal, even ten zuiden van Neurenberg. De goulash-soep in dat wegrestaurant vond
veel aftrek. Na een pauze van een half uur ging het verder. De reis werd wreed onderbroken door een file op de snelweg ter
hoogte van Deggendorf.
Onze chauffeur kende evenwel een sluiproute, en na een half uurtje “binnendoor” vonden wij de snelweg weer terug. Het
werd nog een lange zit tot het avondeten. Om 18.45 uur bereikten wij bij de Oostenrijkse stad Enns het wegrestaurant van
Rosenberger, waar voor ons een avondmaaltijd was besteld. Het was een goed diner. Na een uurtje ging het verder richting
Wenen, en toen wij de stad in het zicht kregen was het reeds donker. Behendig stuurden onze chauffeurs de beide 16meterbussen door het drukke stadsverkeer, en om 22.15 uur kwamen wij aan bij ons hotel Ananas. Daar werden snel de
koffers uitgeladen en eenieder haastte zich naar de hal van het hotel om zijn kamersleutel in ontvangst te nemen. Dat duurde
nog wel even, want de groep was vrij groot, en niet iedereen hoorde op tijd zijn naam afroepen. Eind goed, al goed ! Nadat
iedereen zijn kamer had gevonden verschenen hier en daar reeds reisgenoten in de bar. Ook dirigent Emmanuel, die op eigen
gelegenheid naar Wenen was gereisd, liet zich zien. Maar och, de vermoeidheid
sloeg toe, en na een of twee drankjes dropen deze dorstigen toch af, teneinde het
“moede hoofd te rusten te leggen”.
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De volgende dag, tijdens het ontbijt werd door de voorzitter even het dagprogramma doorgenomen en werd Martin gefeliciteerd met zijn Koninklijke Onderscheiding. Groot applaus ! Het ontbijt was in buffetvorm en mag “rijkelijk” genoemd worden.
Vervolgens stonden om 9.30 uur de bussen gereed om met ons een stadsrondrit te gaan maken. Iedereen werd voorzien van
een z.g. “oortje”, waarmee hij de gids goed kon volgen. We reden langs een aantal bekende punten van de stad om vervolgens
uit te stappen voor een korte wandeling bij het Rathauspark. Daarna ging het verder met de bus, langs nog meer bezienswaardigheden naar de Belvédere Garten. Daar mochten wij even genieten van het mooie weer en de prachtig aangelegde tuin.
Rond het middaguur werden wij afgezet bij de Naschmarkt voor een korte lunch, die iedereen voor zichzelf kon gebruiken,
waar hij maar wilde. Om 13.45 uur vertrokken de bussen weer. Nu ging het naar Schloss Schönbrun, een “must” als men Wenen bezoekt. Na een ruime bezoektijd vertrokken de bussen tegen 17.00 uur weer naar het hotel. Iedereen maakte zich daar
op voor de avondmaaltijd, die genoten zou worden in Heurigen Bach Hengel in Grinzig. Het was erg druk in het restaurant;

St Peterskirche Wenen.
Kijkje maken? Zie dan
via: http://
www.peterskirche.at/
fileadmin/
virtuelle_tour/
index.html
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daarom duurde het even voordat wij iets te drinken kregen. Het serveren van de maaltijd zelf had ook veel voeten in de aarde.
Om 23.00 uur reden wij weer terug naar het hotel, waar enkelen nog een “afzakkertje” namen aan de bar.
Na het ontbijt op zaterdag 30 april bracht een bus ons in twee ritten naar de stad waar wij, verdeeld in vier groepen een stadswandeling maakten door het centrum. Wij bekeken daar onder een stralende zon alle prachtige gebouwen en standbeelden.
Rond 15.00 uur haalde een bus ons weer op en bracht ons naar het hotel, waar wij ons gereed gingen maken voor het eerste
concert in Wenen. Gekleed in onze koor-outfit werden wij om 16.30 uur weer naar de stad gebracht, en gingen wij verder te
voet naar het Haus der Musik. Na een korte inzing-repetitie begon om 17.00 uur het concert. Er was redelijke belangstelling.
Veel mensen kwamen binnen en bleven zitten. Jammer dat zij tijdens de pauze weg gingen, maar na de pauze kwamen weer
andere personen naar binnen. Het was een mooi concert, en ondanks het feit dat het goed warm was in de hoge ruimte hebben wij allen het hoofd koel weten te houden, al dan niet met hulp van flesjes water.
Na het concert ging het gezelschap te voet naar de Augustinerkeller, waar voor ons het diner was gereserveerd. Na het diner
kwam een muzikant met zijn accordeon ons bekende melodieën voorspelen. Het was echt fantastisch wat deze man presteerde. Hij bleef erg lang, omdat hij aanvoelde dat zijn optreden in de smaak viel. Rond 23.00 uur bracht één bus ons weer terug
naar het hotel, waar aan de bar nog menige consumptie gebruikt werd.
Op zondag 1 mei bracht één bus ons weer naar de stad. Te voet gingen wij verder naar de Peterskirche im Graben, waar wij de
Hoogmis muzikaal zouden opluisteren. Aangekomen bij de kerk, bleek dat er nog een dienst gaande was. Wij moesten even
wachten. De tijd werd gebruikt voor het maken van een mooie foto op de trappen vóór de ingang van deze barokkerk. Even
later mochten wij via een zij-ingang naar binnen. We werden naar een kelderruimte geleid, die ingericht is als concertzaaltje.
Daar konden wij inzingen. Vervolgens togen wij weer naar buiten en via de hoofdingang gingen wij de kerk binnen, direct richting oksaal. Jammer dat er vóór aanvang van de dienst geen muziek werd gemaakt door de aanwezige organist. De uitvoering
van de werken tijdens de dienst verliep perfect; de Missa in G-dur van Schubert klonk echt zoals die klinken moest. Jammer dat
er enige miscommunicatie was omtrent het te zingen Credo. Na de dienst werd het koor bedankt met een groot applaus: en
dat in Wenen en nog wel in een streng katholieke kerk !
Na de dienst brachten wij nog even een kort bezoekje aan de Stefansdom, waar wij naar binnen konden omdat zojuist ook
daar de kerkdienst was afgelopen. Vervolgens togen wij weer naar de Augustinerkeller voor het Frühschoppen. Het was erg
gezellig. Daarna reden wij terug naar het hotel, waar wij ons konden omkleden. Enkelen bleven in de stad. De personen die dat
wensten brachten in de namiddag nog een bezoekje aan het Hundertwasserhaus.
Het afscheidsdiner werd gehouden in het hotel. Tijdens het diner werden een paar acts opgevoerd, en SI-TARD liet natuurlijk
ook het lijflied : Die Welt ist rund, die Welt .ist rund…. horen.
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Ook werden het personeel van het hotel en de beide chauffeurs bedankt. Na het diner zocht iedereen een plekje op aan de
bar, en het bleef daar nog lang onrustig………
Op maandag 2 mei werden wij om 6.30 uur in het restaurant van het hotel verwacht voor een kopje koffie of thee en voor het
ontvangen van een goed gevuld lunchpakket. Omdat het ontbijt daar reeds geserveerd stond, waagden enkelen het toch om
een broodje of een stukje koek te verschalken. Om 7.10 uur waren de koffers ingeladen, en vertrokken wij richting Vaals. Het
zou een lange zit gaan worden.
Onderweg werd vlak vóór de grens met Duitsland halt gehouden voor een kopje koffie en voor een bezoekje aan het sanitair.
Vervolgens ging het weer verder richting Neurenberg waar wederom een koffiepauze werd gehouden. Om 16.20 uur werden
de reizigers van bus 1 opgeschrikt door een harde klap. Een dame met een BMW was tegen onze bus aangereden. Even brak er
een beetje paniek uit, maar dat werd snel bedwongen door chauffer Ezmeralda. De afhandeling door polite, brandweer en
Notartz duurde tot 19.00 uur. Intussen was bus 2 doorgereden naar Camberg. Bus 1 werd op een Autohof provisorisch gerepareerd en tegen 19.00 uur kon de reis worden voortgezet. Jammer dat dit gebeuren moest. Tegen 21.00 uur kwam ook deze reizigers in Camberg aan. Zij kregen een kwartiertje om een kop koffie en een broodje te kopen. Ook werden daar wederom de
beide chauffeurs afgelost. Tijdens het laatste stuk van de reis misten wij wel de rustige rijstijl van de beide dames; de heren die
het stuur hadden overgenomen hielden er goed de sokken in. Het was alsof de duivel hen achter de veren aan zat !
Even na middernacht kwamen allen gezond en wel in Vaals aan. In verband met het late uur werd snel afscheid genomen van
elkaar, en toog iedereen tevreden naar huis.
Wij kijken terug op een heel fijne reis, die goed georganiseerd was en op twee heel mooie optredens. Wij, SI-TARDERS, bedanken vanaf deze plaats het koorbestuur van Cecilia 1837 en hun koorleden voor de fijne muzikale vriendschap die wij in de afgelopen periode mochten ondervinden.
Zie ook: http://www.kmkcecilia1837.nl/index.php/nl/home-nl/archief/182-succesvolle-concertreis-naar-wenen
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Koninklijke Onderscheiding 2016
Piet Besselink bron: gemeente Sittard-Geleen

Burgemeester Sjraar Cox reikte bij gelegenheid van Koningsdag aan 16 verdienstelijke personen een Koninklijke Onderscheiding
uit. Martin Dieteren en Paul Kalkhoven werden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onderstaande
Beschrijving kregen ze te horen van burgervader Sjraar Cox op 26 april;
J.M.M. (Martin) Dieteren (71) uit Born
Hij was ruim dertig jaar bestuurslid van het Sittards Mannenkoor SI-TARD, was lid van de muziekcommissie en was betrokken bij
de organisatie van uitvoeringen en concertreizen van het koor. Daarnaast is hij bestuurslid geweest van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond afdeling Limburg. Hij was vrijwilliger bij de ANWB, waar hij toeristisch begeleider voor kampeerreizen is
geweest. Verder heeft hij een aantal jaren voorlichtingsbijeenkomsten over verkeersveiligheid op scholen verzorgd. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
P.A.G.T (Paul) Kalkhoven (67)
Hij is al vijftig jaar vrijwilliger bij Muziekcorps St. Barbara Sanderbout, waar hij onder meer onderdirigent is, opleider van beginnende muzikanten en belast met bijscholing van de overige muzikanten. Daarnaast is hij voorzitter van de muziekcommissie en
bewerkt hij muziekstukken voor het korps. Hij is dirigent geweest van zangkoor Cantabile en sinds een aantal jaren is hij repetitor
en 2e dirigent bij het Sittards Mannenkoor SI-TARD. Bovendien is hij bestuurslid van het Kinjer Vastelaoves Leedjeskonkour, waar
hij specifiek belast is met de muzikale zaken. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

advertentie

SI-TARD wenst beide heren van harte “PERFIESJAT”
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Hartelijk bedankt!
Martin Dieteren

Langs deze weg wil ik het koorbestuur en allen die zich hebben ingespannen
bij het aanvragen van mijn Koninklijke Onderscheiding hartelijk bedanken.
Het was voor mij, mijn vrouw en voor mijn familie een complete verrassing
op de zondagochtend vóór Koningsdag toen de brief van de Burgemeester bij
mij op de mat viel. In eerste aanleg dacht ik nog dat het een vergissing
moest zijn, doch na herlezen van de brief, bestond er geen twijfel meer.
Ik zie deze Onderscheiding ook voor een groot deel als onderscheiding voor
het koor. Want het is het koor dat dit alles mogelijk heeft gemaakt. Ik hoop
dan ook dat ik nog vele jaren bij dit koor mag blijven en dat ik daar nog lange tijd de vriendschap van allen mag ondervinden die mij heeft aangezet tot,
naar nu is gebleken, veel inzet voor de vereniging.
Martin Dieteren

Chef Cuisine

Alex vdr Klip & Paul Gijzen

Voici, notre Chef Cuisine Culinaire (H)enk avec un
grand sourire.
Un véritable artiste dans la cuisine avec ses saucisses.
In ABN: Zie hier onze Chef-kok Culinaire Keuken (H)enk
met een grote glimlach in de keuken een ware kunstenaar met worst.
∞∞∞∞∞
Hulde aan onze facilitaire commissie, altijd als eerste
daar en als laatste de deur uit.
SJAPPOO!

Vriend, je hebt iemand nodig…………………………..

Toon Hermans
Doe gouwen, auwe, sjtille zandjwaeg, ich
volg dien sjpaore toch zoo gaer.
Dien buim die zènge mich ei leidje, dat
kump van vruiger jaore haer.
Loewt in augustus dan 't klökske, ruuk ich
de wierouk in de wèndj,
kump in mien hart ei sjtil gelökske, vuil ich
mich weier ei Zittesj kèndj.
Toon Hermans

‘kwootje’
Hoe ouder ik word, hoe liever ik het heb.
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Muziek-Commissie
Piet Besselink

Onze muziekcommissie (M-Cie) bestaat uit dirigent Emmanuël Pleijers, voorzitter Martin Dieteren, bibliothecaris en bestuurslid Paul Thissen, 2e bibliothecaris en bestuurslid Alex van der Klip en Piet Besselink verslaglegging en beheer elektronische
bibliotheek.
Het is aan de M-Cie om een verantwoorde keuze te maken van door het koor te zingen muziek. Ook ziet de M-Cie er op toe
dat er een goede verdeling is van het gehele repertoire.
Zowel door de dirigent als door de overige leden van de commissie kunnen voorstellen voor te zingen muziekstukken in de
commissie worden gebracht. Indien de overige leden van het koor stukken willen inbrengen doen zij dit via de dirigent of een
van de leden van de commissie. Dit laatste gebeurt vrij weinig door de zangers. Maar wat niet is kan nog komen………
De afgelopen jaren is onze muziekbibliotheek aardig uitgebreid. Met onder andere de werken:
There will I Be van Courtney Craig - We Will Rock You (Queen) van Brian May—Ehre sei Gott van Moritz Hauptmann Dankeschön und Aufwiederseh’n van Gus Anton—Dobra Noc ook van Gus Anton - A Swingin Christmas van Jay Althouse Het Dorp en Ramona arrangementen van Jetse Bremer—A Red,Red Rose van Emily Crocker - O Magnum Mysterium van Morten Lauridsen - Only You arr van Mac Huff - You Raise Me Up van Mark Hayes - Requiem in D van Cherubini—Welkom in Limburg van de Schintaler - Hello Mary Lou en Are You Lonesome Tonight.—Bring Him Home, Tell my Father, Father William,
Sponge Bob enz, enz
Er is dus nog een aantal muziekwerken die nog op de plank liggen en waar we (nog) niet aan zijn toegekomen.
Een aantal muziekwerken is als Pdf (Acrobat Reader) beschikbaar als oefen-partituur. Deze werken zijn in een afgeschermd
Account opgeslagen. Veiligheidshalve zijn deze bestanden ook nog eens opgeslagen op een Google Drive account. In verschillende mappen, Zie fig 1. Het grote voordeel hierbij is dat je altijd en overal waar internet is aan de bestanden kunt komen.
Daarnaast is het mogelijk om leden van SI-TARD toegang te verlenen tot de muziekbestanden. Het beheer van deze
‘electronische bibliotheek’ ligt in handen van Piet Besselink.
Naast de M-Cie is er een groeiend aantal zangers die gebruik maken van MuseScore. Enkele zangers houden zich bezig met
het omzetten van de partituur naar MuseScore bestand. Ruim 20 muziekwerken zijn al omgezet en gecontroleerd en in een
aparte map geplaatst van de Google Drive.
FIG 1

Enkele maanden geleden is afgesproken dat onze zangers toegang kunnen krijgen
tot de muziekbestanden om op eigen gelegenheid de partituur te bestuderen.

Aanvragen toegang DRIVE kan bij Piet Besselink gebeuren.
si-tard@si-tard.nl
Op dit moment is de M-cie niet alleen bezig
met het programmeren van het Kerstconcert
2016 maar ook volop bezig met het voorbereiden van het muzikale programma voor 2017
als we 120 jaar bestaan.
Behalve het kiezen van de koorwerken stellen
we ook het programma samen en spreken een
voorkeur uit voor musici waarmee we het programma willen uitvoeren.
Of we dienen een projectbegroting in bij het
bestuur of er wordt een bedrag afgesproken
waarmee de M-Cie aan de slag kan.
Deze laatste methode wordt meestal bij
Voor– en Najaarsconcert toegepast.
Naast het M-Cie overleg is er ook overleg tussen dirigent en bestuur waarbij men zich uitspreekt wat men van elkaar verwacht en wat
de stand van zaken is.
Heb

JIJ muzikale wensen?

Laat het ons dan weten!

si-tard@si-tard.nl
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MuseScore
Gerrit Slopsema

Toen Jo Salden mij meenam naar het mannenkoor in 2010, (ik kon geen kant uit), zag hij dat ik onder anderen Tjeu Storms
kende. En snel duwde hij mij naast Tjeu, “Hij maakt je wel wegwijs” zei Jo.
Ik kon noten lezen, en op klarinet en bugel muziek maken, maar helaas hebben wij mensen geen kleppen en ventielen.
Tjeu deed z’n vinger omhoog of omlaag, afhankelijk van hoe ik er naast zat. Nieuwe nummers ging wel, die moest iedereen
leren, maar nummers van “vreuger” dat was te veel van het goede. Wacht maar zeiden de mannen, over ‘n jaar of vijf dan
ken je ze ook. Op mijn leeftijd is 5 jaar echter veel te lang. Dus vroeg ik mijn zwager Piet raad.
Piet had een tijd geleden een mannenkoor verruild voor een projectkoor. Daar bleek hij het tempo echter niet bij te kunnen
houden. Dus studeerde hij thuis in per computer. Hij gaf mij een demonstratie toen ik bij hem op bezoek was.
Ik was onder de indruk. Maar om zo veel geld uit te geven als Piet leek mij om te beginnen niet slim, en ik startte met
MuseScore een gratis programma, gemaakt door Walter Scheer, uit de stal van Linux. En dat hielp. Ik deed meestal alleen de
bariton partij zonder tekst invoeren, en soms zelfs alleen de moeilijke stukken. Inmiddels was Ton Bongers naast me komen
zitten op het koor, en hij ging ook meedoen met MuseScore.
Het idee en gebruik vlekte geleidelijk uit binnen het koor, steeds meer mensen vonden en vinden het handig. Vooral bij grotere ingewikkelde nummers, zoals Elias en Requiem van Cherubini, deden meer mensen mee. Vooral 2 e tenoren en baritons.
Het gevolg was dat alle stemmen ingebracht moesten worden, en omdat wij geen muziek mogen kopiëren, ook de tekst. Invoeren. En als je een fout maakt in het programma, leren alle zangers deze fout, dus moest de kwaliteit bewaakt worden.
Gelukkig ging Wim Raeven zich er mee bemoeien. Wim bracht de aanpak van zijn kerkkoor uit Nieuwstadt mee. Alleen muziek uit het bestand van Wim zijn de enige echte. (gecontroleerd)
Leon Adams had, toen hij in het koor kwam, interesse in het maken van MuseScore partituren. Inmiddels is hij de beste op
dit gebied. De goedgekeurde stukken worden “in de Cloud” geplaatst. Piet Besselink regelt de toegang voor de zanger welke
daarom vraagt. Zie artikel van de Muziek-commissie op voorgaande bladzijde (18).
Voor wie is MuseScore bedoeld?
Allereerst voor nieuwe zangers. Je hoeft alleen maar het afspelen te leren, je hoeft geen noten te kunnen lezen, en je gebruikt het om die eerste 5 jaar sneller te doorlopen.
En dan natuurlijk ieder die wat steun nodig heeft. Zo is er die bas uit Nuth, die m.b.v. MuseScore het Requiem van Cherubini
in zes weken leerde, en ook nog meezong op onze uitvoering.
Wie heeft het niet nodig?
Zangers die vanaf noten kunnen zingen, of die thuis per piano of keyboard kunnen studeren
En dan natuurlijk de mensen die direct “op gehoor zingen”, de hele notenbalk overslaan, om het op die manier in te studeren. (eigenlijk het mooist, maar wie is zo knap?)
De MuseScore enthousiastelingen, Wim, Ton, Leon en ik hebben een clubje gevormd, en verdelen het werk, noten inbrengen, controle, en archivering. Bij voldoende belangstelling geven we een workshop, in het najaar, voor gebruikers.
Als je een digibeet bent, helpen we je bij de installatie.
Je hoeft niet perse internet te hebben, een hele oude computer en een USB stick zijn voldoende.
Waarom doen wij dit? Voor ons zelf, maar ook om voor nieuwelingen de drempel naar ons koor te verlagen. De toekomst is
digitaal, programma’s worden steeds slimmer, en wie heeft nog 5 jaar de tijd?
Interesse gekregen? Spreek gerust een van ons aan. Of wil je zelf eens op je gemak een en ander lezen? Zie de handleiding
op de website van MuseScore https://musescore.org/nl
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“Tataaa, de Paek* kump ter aan!”
Ger Bertholet

SITTARD 15 mei 2015

Amsterdam of Zitterd , ik zou maar op de harmonie letten!

Wie als kind wel ’s achter de harmonie aanholde, ditzelfde in Amsterdam nog eens zou willen doen, kan zoeken bij Harmonie
Jong Excelsior Amsterdam (1926), Harmonie Groot Excelsior Amsterdam (1981), ”De Goede Hoop”Amsterdam, Diemer Harmonie Diemen, Wester Harmonie Amsterdam(1904) of de Amsterdamse TRAM Harmonie (al 110 jaar).
Of er zelf gaan meespelen, want nieuwe leden zoeken ze allemaal.
Wie liever eerst fijn wil proeven doet er verstandig aan om bij Carré op de stoep te gaan zitten
want, waarschijnlijk in december stoppen er bussen uit Sittard. Daar stapt dan het gezelschap
harmonie Sint Joseph Sittard(1899) uit om hun Nederpopconcert ten gehore te brengen.
Gisteren zag en beluisterde ik dit concert in de Sittardse Stadsschouwburg.
Sinds gisteren gebruik ik g r o t e w o o r den; Ik vond dit concert spectaculair en geweldig.
Het orkest vertolkte een heel mooie historische caleidoscoop van Nederlandstalige populaire muziek.
Ik heb genoten van prachtige harmoniemuziek in puike arrangementen en onder de leiding van Björn Bus (wat was het mooi
om te mee te maken, te zien hoe deze bevlogen musicus dit meesterwerk over het voetlicht bracht!)
Uit de aard van mijn situatie heb ik op dit moment belangrijke informatie niet bij de hand, maar ik hoop dat je snapt dat ik
een door te sturen a a n r a d e r doorgeef. Ik ga al een slaapplaats zoeken
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=Qed3rLe2apk
Vruntelikke groete,
*De PAEK is een geuzennaam voor het gezelschap
Zaterdag 24 september 2016, Forum, Sittard
REUBSAET TRÖK IN ZITTERD
Zaterdag 5 november 2016, Forum Sittard
FORUMCONCERT (JEUGDORKEST)
Zaterdag 12 december 2016, Carré Amsterdam
100 JAAR TOON HERMANS (1916-2016)
Foto Arjan Krijntjes

“Mergelland– autoroute in ere hersteld
Piet Besselink bron: VVV Zuid Limburg

Op veler verzoek is hij weer open voor het publiek: de Mergelland-autoroute.
De populaire autoroute uit de jaren ’60 is aangepast aan de huidige verkeerssituatie.
Daarvoor zijn op een groot aantal plaatsen nieuwe karakteristieke bruine bewegwijzeringsborden in het veld geplaatst. De route staat weer op de kaart dankzij een nauwe samenwerking van het Routepunt VVV Zuid-Limburg en de ANWB.
De Mergellandroute is door de ANWB uitgestippeld in Zuid-Limburg en is zowel per
auto of motor af te leggen. De autoroute voert langs de mooiste dorpen en landschappen van Limburg en is ongeveer 100 kilometer lang. Een folder (kaart en routebeschrijving) van de Mergellandroute kost €3,95 is verkrijgbaar bij alle VVV- vestigingen van Zuid-Limburg of te kopen via www.limburgwinkel.nl. De kaart bevat, behalve de route en de spelregels, een overzicht van leuke bezienswaardigheden en verschillende bourgondische eetgelegenheden onderweg.
De route biedt als vanouds prachtige vergezichten, kabbelende beekjes en pittoreske dorpjes. Het is een unieke belevenis voor
zowel de inwoners als de gasten die Zuid-Limburg bezoeken.
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Fusie Zuid-Nederlandse bouwers
©Piet Besselink
Drie Zuid-Nederlandse bouwbedrijven – Ballast Nedam Bouw &
Ontwikkeling Zuid, Bouwborg en Laudy Bouw & Ontwikkeling
b.v. gingen met ingang vanaf 1 mei 2016 samen verder onder
de naam LAUDY Bouw & Ontwikkeling b.v. In nauwe samenwerking met REC is er voor de bouwbedrijven in Zuid-Nederland
een nieuwe organisatiestructuur met een bijbehorende concurrerende kostenstructuur opgezet. Voor Ballast Nedam Bouw &
Ontwikkeling Zuid, Bouwborg en Laudy Bouw & Ontwikkeling
b.v. betekent dat dat zij worden samengevoegd tot één nieuw
bedrijf, dat zal gaan opereren vanuit twee kantoorvestigingen:
Eindhoven en Sittard. Daarnaast zijn er drie satelliet-locaties in
Den Bosch, Arnhem/Nijmegen en Sittard.
In deze nieuwe opzet richt het bedrijf zich op markten in de provincies Brabant, Limburg, Gelderland en Zeeland, terwijl het
dicht bij de markt en haar klanten staat, en waar u met al uw vragen en wensen op huisvestingsgebied terecht kunt.
Laudy Bouw & Ontwikkeling b.v. is een 100% dochterbedrijf van Ballast Nedam. De naam Laudy Bouw & Ontwikkeling b.v. zal
met ingang van 1 mei a.s. door alle vestigingen worden gevoerd en daarmee verdwijnen de namen Ballast Nedam en Bouwborg. Laudy Bouw & Ontwikkeling is in 1852 opgericht en maakt sinds 2001 deel uit van Ballast Nedam. De Bouwborg- activiteiten worden voortgezet onder de naam Laudy Bouwservice, waarbij de focus nog meer gericht wordt op de renovatie- en
onderhoudsmarkt. Onze kernwaarden kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid blijven bij ons hoog in het vaandel staan.
Voor SI-TARD was Laudy altijd een belangrijke sponsor zie onderstaand de foto uit 1987 tijdens ons 90 jaar bestaan. Vic Laudy
was toen onze hoofdsponsor en waren we in de gelegenheid om onze LP uit te brengen. Maar ook bij ons 115 jaar bestaan
was het Sittardse bedrijf een grote sponsor.

Bekend van vele renovaties als Kloosterkwartier, bouwproject Dominicaan,
restauratie Grote Kerk enz. enz.
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De juiste ademhaling van levensbelang
Piet Besselink

diverse bronnen

Ademhaling bij de mens
Bij de ademhaling stroomt er lucht via de neus of mondholte, door de luchtpijp met zijn vertakkingen naar de longen.
De longen bevatten longblaasjes waarin de gasuitwisseling plaatsvindt, waarbij zuurstof vanuit de lucht wordt opgenomen in
het bloed en koolstofdioxide wordt afgegeven aan de lucht.
De zuurstofarme en koolstofdioxiderijke lucht wordt vervolgens weer uitgeademd door de neus of de mond.
Door de ademhaling vindt gaswisseling plaats en dit maakt het leven mogelijk.
Middenrif- en Borstademhaling
De middenrifademhaling of buikademhaling, is het vergroten van het borstholtevolume door het naar beneden trekken van
het middenrif richting buik. Men ziet de buik uitzetten bij het inademen.
Bij de borstademhaling zijn het de tussenribspieren die het volume van de borstholte vergroten
Doorgaans zal daarna passief uitgeademd worden, bij actieve uitademing trekken andere tussenribspieren de ribben
weer naar beneden.
Bij borstademhaling ziet men vooral de borstkas voorwaarts en omhoog bewegen. In de praktijk is de normale ademhaling een
combinatie van beide.
Bij ernstige benauwdheid, zoals astma, wordt het aandeel van de borstademhaling groter en worden, om het volume van de
borstholte verder te vergroten, nog meer spieren gebruikt: de schouders worden ondermeer opgetrokken.
Leven is ademhalen de juiste ademhaling maakt ons immuun
tegen vele ziekten.
In de natuurlijke ademhaling “haal” je geen “adem”. Je ademt
uit en de adem komt dan vanzelf.
Goed ademhalen is het beste en meest natuurlijke medicijn
tegen allerlei ziektes en kwalen.

Goede ademhaling
Een goede ademhaling is een ademhaling die het proces vlekkeloos laat verlopen en zo lichaam en geest voedt met energie.
Klinkt simpel en dat is het ook.
Maar helaas, ademen is zo eenvoudig, dat het voor de meeste mensen heel moeilijk is.
Ieder mens ademt weliswaar automatisch, maar dat betekent nog niet dat het ook automatisch goed gaat.
Als mensen zich bewust willen worden van hun ademhaling en er voor het eerst op gaan letten, leggen ze dan ook
vaak de nadruk op het inademen. Ze gaan veel inademen, ze willen veel ‘halen’. Zelfs te veel.
Uitademing.
Hoe beter je uitademt, des te beter je inademing.
Uitademen is je van binnenuit leegmaken, loslaten en je los voelen. Je moet geven om
te kunnen ontvangen.
Als je dat kunt, gaat de inademing vanzelf. Dan komt het naar je toe. Je wordt opnieuw
gevuld met energie.
Voordelen goede ademhaling
Het lichaam wordt gezond en sterk; overtollig vet verdwijnt, het gelaat glanst, de ogen
schitteren en een bijzondere charme straalt van de gehele persoonlijkheid uit.
De stem wordt zacht en melodieus.
Op de hierin bedreven mens heeft ziekte bijna geen vat meer. De spijsvertering gaat zonder moeite.
Denkt u maar eens aan de eetlust na een lange wandeling in de buitenlucht
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Onvoldoende ademhaling
Zij, die later lijden aan bronchitis, astma, longemfyseem, zijn zonder uitzondering mensen, die onvoldoende ademhalen.
Door een goede ademhaling kunnen ziektes voorkomen worden. Kun je door een gerichte ademhaling bepaalde kwalen bestrijden en genezen? Het zelf genezend vermogen van het lichaam is groot, als het op de juiste manier wordt ondersteund.
Ademenergie vult de holtes in het lijf en elke vezel wordt gevitaliseerd. Deel voor deel wordt het lichaam gevuld met energie.
Zo krijgen ziektes geen kans en word je fit, energiek en levenslustig.
E r v a a r h e t m a a r.
Zeer belangrijk bij de oefeningen
Uw aandacht moet geheel en al op de handeling van het ademhalen gericht zijn. Als u de longen volledig gevuld hebt, adem
dan uit in de volgorde van inademing, langzaam, zonder horten en stoten, zonder inspanning.
Trek het middenrif bij het einde van de uitademing goed in. En daarna op dezelfde wijze weer inademen.
U kunt de oefening zolang voortzetten als u wilt. Ze mag geen last of vermoeienis veroorzaken.
Evenals de uitademing moet de inademing onhoorbaar, langzaam, onafgebroken en moeiteloos verlopen.
Blaas uzelf niet op
Blaas uzelf niet op, alsof u een voetbal of fietsband bent.
Bedenk dat de ideale ademhaling DIEP, LANGZAAM, ONHOORBAAR, MOEITELOOS is.
Als wij doordrongen waren van het geloof hierin, wat zouden we er dan zorg voor dragen langzaam adem te halen.
Inderdaad, ademhalen is leven. Maar langzaam in- en uitademen is lang leven. En in goede gezondheid.
Techniek van de volledige ademhaling
Als het goed is, wordt bijna altijd door de neus in- en uitgeademd. De neus is een soort natuurlijk filter, waarin stofdeeltjes
worden opgevangen als luchtstroom naar binnengaat. Bij de inademing sper je de neus open, alsof je iets lekkers ruikt en
wilt opsnuiven. Het uitwisseling van lucht in de longen, het opnemen van zuurstof en het afgeven van CO2 gaat beter bij een
diepe, volledige en LANGZAME ademhaling.
Als de luchtverversing van de longen niet volledig, rijkelijk en langzaam is, verliest het oppervlak, dat zuurstof moet
opnemen zijn gaafheid en dan verloopt de zuurstofopname slecht, ondanks de aanwezigheid van fermenten.
(stof die gisting veroorzaakt).
Voor een optimale uitwisseling van gassen is het nodig, dat het aderlijk bloed langzaam zijn druk aanpast aan die
van de lucht in de longblaasjes.
Het drukverschil wordt kleiner naarmate de lucht in de longblaasjes langer in contact blijft met het bloed.
De maximale benadering wordt bereikt, als de lucht 10 á 20 seconden in de longblaasjes blijft.
Om te oefenen
Ga plat op de rug liggen, plaats de ene hand op de buik boven de maagholte en de
andere tegen uw zijde, zo kunt u voelen wat er gebeurt.
De buikademhaling
De meeste mensen halen op deze manier adem. Het middenrif gaat omlaag op het
moment van inademing, de buik zwelt op. Dit is de minst slechte vorm
van ademhalen.
Het onderste gedeelte van de longen vult zich met lucht, het ritmische dalen
van de middenrif brengt een lichte en aanhoudende massage teweeg van alles
wat zich in de buikholte bevindt en beïnvloedt het functioneren der organen op
gunstige wijze.
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Vervolg ademhaling
Piet Besselink

Borstademhaling of flankademhaling
Komt tot stand door de ribben te spreiden, waarbij de borstkas zich als een blaasbalg uitzet.
Deze wijze van ademhaling vult het middengedeelte der longen. Ze laat minder lucht binnen dan de buikademhaling, hoewel
ze meer inspanning vergt. Het is de atletische ademhaling. Gecombineerd met de buikademhaling brengt ze voldoende ventilatie van de longen met zich mee.
Volledige ademhaling
De volledige ademhaling omvat de drie wijzen van ademhaling, die ze tot één geheel verenigt in één enkele ruimte en
ritmische beweging. U kunt dit het beste aanleren door op de rug te gaan liggen, u kunt dus eventueel in bed oefenen.
De verschillende fasen zijn als volgt:
1. Ledig de longen helemaal
2. Laat het middenrif langzaam zakken en laat lucht in de longen stromen. Als de buik gezwollen en het
benedengedeelte van de longen met lucht gevuld is
3. Spreid dan de ribben, echter zonder te forceren, en ….
4. Eindig dan met het vullen van de longen door de sleutelbeenderen omhoog te doen gaan.
Tijdens de gehele inademing moet de lucht zonder horten of stoten in een onafgebroken stroom binnenkomen.
Het is van essentieel belang geluidloos te ademen.
Een juiste ademhaling
Een juiste ademhaling houdt niet gewoon in dat we lucht inademen en weer uitademen. Ideaal gezien moet bij het inademen
de longcapaciteit volledig gebruikt worden. Toch doen de meeste mensen dit zelden. Over het algemeen gebruiken we slechts
een deel van de totale longcapaciteit. De basisfunctie van de longen is zuurstof in het bloed brengen en kooldioxide eruit verwijderen. Hoe meer zuurstof de longen kunnen leveren, hoe beter het is voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.
De manier waarop het lichaam dit doet is door lucht uit te wisselen tussen de atmosfeer en de miljoenen kleine longblaasjes.

Blauwe bessen supergezond
Piet Besselink

Dat broccoli, tomaat, citrusvruchten en vette vis gezond zijn, is wel redelijk bekend. Minder bekend is dat ook de blauwe bes in
dit rijtje thuishoort. Die was een tijd vergeten, maar wordt nu langzamerhand herontdekt.
Dit kleine besje bevat namelijk anthocyaan, een stof die de bes zijn blauwe kleur geeft. Deze stof heeft een gunstige uitwerking
op hart- en bloedvaten. De kleurstof kan er onder andere voor zorgen dat de vetophoping (voornamelijk ophoping van cholesterol) in de bloedvaten wordt verminderd. Hierdoor wordt de doorbloeding van de bloedvaten beter.
Antioxidanten tegen veroudering
Daarnaast bevatten blauwe bessen antioxidanten. Deze hebben veel invloed op het verouderingsproces. Antioxidanten werken
ontstekingsremmend, cholesterolverlagend en beschermen tegen verschillende ziekten, zoals kanker.Er zijn maar weinig voedingsmiddelen die meer antioxidanten bevatten dan blauwe bessen. Naast blauwe bessen bevatten ook aardbeien, pruimen,
sinaasappelen, blauwe druiven en grapefruits veel antioxidanten. Vitamine C uit groente en fruit is een van de belangrijkste
antioxidanten voor het lichaam.
Suiker vermindert werking
Helaas wordt de positieve invloed op de gezondheid snel minder als je de bes combineert met suiker. Het eten van veel blauwe
bessenjam (ook de light versie) is dus geen aanrader.
Je kunt de bessen het beste direct na aankoop eten. Kies voor stevige blauwe bessen met een zilverachtige waas. Neem geen
verschrompelde of overrijpe bessen, deze hebben al veel van hun gezonde stoffen verloren.
Bewaar de bessen ook niet te lang, omdat hierdoor alle gezonde stoffen verloren gaan. Maximaal 5 dagen in de la van je koelkast.
Gezonde voeding
Met een gezonde voeding krijg je in principe voldoende antioxidanten binnen. Echter, per soort fruit en groenten kan het gehalte aan antioxidanten nogal verschillen. Varieer daarom voldoende, zodat je alle voedingsstoffen en antioxidanten voldoende binnenkrijgt.
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GILDE Westelijke Mijnstreek STELT ZICH VOOR
Bert Wassenberg

GILDE Westelijke Mijnstreek

Ondanks het fet dat Gilde Westelijke Mijnstreek al meer dan 20 jaar bestaat, zijn veel mensen uit deze regio niet op de hoogte
van de activiteiten van dit Gilde, dat cursussen, workshops, lezingen en dergelijke verzorgt op allerlei gebied. Gilde is een vrijwilligersorganisatie, alle cursusleiders, bestuursleden en kantoormedewerkers werken op puur vrijwillige basis zonder honorering.
Vrijwilligers delen de kennis, kunde en ervaring die ze in de loop der jaren hebben opgebouwd en leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de lokale woon-, leef-, werk- en leeromgeving. Zij bevorderen het welzijn van burgers, door bewustwording, kennisoverdracht, verbetering van vaardigheden. Een hele mond vol om aan te geven dat Gilde op allerlei terreinen gezellige, leerzame én goedkoop activiteiten aanbiedt voor 'elck wat wils'.
Het aanbod is zeer divers:
talencursussen (Engels, Spaans, Frans, Duits, enz.),
computercursussen (iPad, iPhone, smartphone en tablet, website
maken, digitale fotografie, enz.),
creatieve cursussen (bloemschikken, schilderen, randlood, Tiffany,
recreatieve activiteiten zoals wandel- en fietstochten.

Voor mensen die méér willen weten van Social Media
bieden we workshops aan en een verdiepende cursus
Facebook bijvoorbeeld.
Wilt u wat meer weten van de populaire elektrische fiets óf
van de lokale democratie, dan kunt u daarvoor ook bij ons
terecht.
We zijn voortdurend op zoek naar mensen die op een enthousiaste manier kunnen vertellen over hun vak, hobby of passie en
zoeken daarbij vervolgens mensen die daar belangstelling voor hebben. Die kennis bieden we aan tegen zeer aantrekkelijke
tarieven omdat we én geen winst hoeven te maken én gesubsidieerd worden door de gemeenten Sittard-Geleen en Schinnen.
Kijk eens op onze website of Facebook-pagina om ons beter te leren kennen. Wilt u het actuele aanbod volgen en goed op de
hoogte blijven, dan kunt u dat doen door onze Facebook-pagina te 'liken'. Onze website wordt voortdurend actueel gehouden.
Wij zijn gehuisvest aan de Odasingel 659 in Sittard en bieden onze cursussen ook meestal daar aan in 'Oos Zittesj Hoes'.
Momenteel zijn wij aan het onderzoeken of we ook een aanbod kunnen doen op het gebied van: handwerken, (klassieke) muziek, nabestaandenzorg, dialect, leesclub, Italiaans, senioren in het verkeer, enz. Mocht u als lezer van dit artikel de behoefte
hebben om zelf een aanbod onder de vlag van Gilde te verzorgen, dan kunt u ons bellen of mailen en we nemen graag contact
met u op. Wilt u deelnemen aan een van onze activiteiten bent u uiteraard van harte welkom!
Website: www.gildewestelijkemijnstreek.nl
facebook Gilde Westelijke Mijnstreek
Het kantoor is geopend op dinsdag-, donderdagen vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur
Odasingel 659, 6131 GS Sittard
telefoon (046) 458 50 32
Email: info@gildewestelijkemijnstreek.nl

OPROEP: Wie wil er, op vrijwillige basis, als “cursusleider’ fungeren om een lezing,

workshop, presentatie, luisteravond of zelfs een cursus over Klassieke muziek te verzorgen bij het GILDE Westelijke Mijnstreek?
Reageren kan bij Piet Besselink si-tard@si-tard.nl of 06 - 10 25 21 21
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Voorjaarsconcert 4 juni 2016
Piet Besselink

Omdat ons gastoptreden op 16 april bij het jubileum van Piet Tobben niet doorging, wilden wij toch toch een eigen Voorjaarsconcert organiseren. Heel kort dag om een mooi luchtig concert te programmeren, gasten erbij te krijgen, een flyer te maken,
en natuurlijk ook de muziekwerken in te studeren.
Volgens de reacties van het publiek is het concert goed geslaagd. Aandacht krijgen in de pers blijft altijd lastig. Die was helaasminimaal. Desondanks was de zaal op zaterdagavond aardig gevuld. Dank aan allen die zich daarvoor hebben ingespannen.
Bijgaand nog wat foto’s rondom ons Voorjaarsconcert;
Truus en Lily bereiden de bloemstukken voor

Interimvoorzitter Wim opent het Concert

Half acht, de zaal begint vol te lopen
SI-TARD opent het concert

Britt Eberson laat ons genieten van een aantal liedjes uit haar uitgebreide repertoire.
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Commissies van het Sittards Mannenkoor "SI-TARD"

Activiteitencommissie:

Alex van der Klip

(046) 850 10 58

Bibliothecaris:

Paul Thissen 1e
Alex van der Klip 2e

(046) 452 13 72

Contact leden niet zingend
en weduwe

Vacant

Facilitaire commissie:

Leon Tonglet
beheer
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
Emmanuël Pleijers
Piet Besselink
Alex van der Klip
Paul Thissen

Public Relations
Website en facebook:

Piet Besselink

(046) 474 12 16

Redactie Klankbord:

Piet Besselink

(046) 474 12 16

Webmaster www.si-tard.nl

E-mail si-tard@si-tard.nl

Spaarlotto-commissie:

Ad Hensen

(046) 451 26 96

Damescomité

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

(046) 458 20 10

Vaandeldrager:

Leon Tonglet
Math Scheffers
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voorzitter
dirigent
verslagen/E-beheer
2e bibliothecaris
bibliothecaris

(046) 452 96 12

(046) 481 03 62

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

Martin Dieteren

Harrie van Didden

Ger Heilkens

Ari Jansberg

Tjeu Storms

Theo Hanssen

Bestuur SI-TARD:
Voorzitter ad interim:

Wim Zonnenberg

(046) 458 20 10

Secretaris:

Wiel van Eeghem

(046) 451 81 37

Penningmeester:

Wil Goossens

(046) 451 02 11

Vice voorzitter

Wim Zonnenberg

leden

Alex van der Klip
Dick van Rossum
Paul Thissen

Dirigent:

Emmanuël Pleijers

Repetitor:

Paul Kalkhoven

Begeleiding :

Leon Dijkstra

Correspondentieadres:

Sittards Mannenkoor
SI-TARD

Bankrekening:

Sittards Mannenkoor
SI-TARD

Kamer van Koophandel

nummer 40187756

Contributie:

€ 140,00 per jaar

( 1 jan – 31 dec)

Repetitielokaal:

Jochem Erenshoes

Kloosterplein 3

Repetitie-avond:

Woensdag

20.00 – 22.15 uur

Repetitieverzuim melden bij:

Ad Hensen

TTBB
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Svp wijzigingen doorgeven

p/a Halderstraat 9

6136 BH SITTARD

NL48 RABO

Piet Besselink
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6131 EP Sittard

Tel. secretaris
(046) 451 81 37

01 47 61 89 32

Tel. Repetitielokaal
06 -29 26 09 62

Tel. (046) 451 26 96

si-tard@si-tard.nl

Projectkoren
Piet Besselink

Steeds vaker zie je informatie over projectkoren en worden zangers gezocht voor een project van Jenkins, Bach of Mozart.
Of een projectkoor voor de Mattheus Passion** of Messa Requiem van Verdi.
Ook de VNK-Limburg waas daarin actief. In de periode oktober-november 2015 zocht zij maar liefst 30 individuele, enthousiaste en geoefende amateur koorzangers die samen met philharmonie Zuid-Nederland als 'Limburgs Vastelaovendskoor’ wilden
optreden in de traditionele Vastelaovendconcerten. Het amateur projectkoor kreeg de unieke kans om met dit professionele
orkest op tournee te gaan en concerten te geven in maar liefst acht Limburgse Theaters, van Maastricht tot Venlo. Het project
was een initiatief van philharmonie Zuid-Nederland met ondersteuning van de VNK-Limburg. Ook Stichting CANTO Limburg
werkte succesvol met projectkoren sinds 2007. Soms stond men met 130 zangers op het podium.
Ook zijn Projectkoren in trek die georganiseerd naar Valencia, Wenen, Dresden, Reims of Berlijn concerten verzorgen. Meestal
krijgt men de bladmuziek en oefen-cd’s thuis gestuurd om zelfstandig te oefenen. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad zijn er
dan landelijk een aantal gezamenlijke repetities.
Maar dichter bij huis zie je ook dat steeds vaker koren met elkaar gaan samenwerken om muziekwerken uit te kunnen voeren.
Denk bijvoorbeeld aan ons concert “Vrie in Vrei” waar we gastzangers van Guliks Mannenkoor en de Oratorium Heerlen kregen.En SI-TAARDER’s gingen mee op concertreis, zoals in dit Klankbord beschreven door Martin Dieteren.
Jarenlang komt herhaaldelijk ook het samenwerken tussen mannenkoren op de agenda bij KNZV-Limburg. Soms hoor je ook
geluiden over vergaande samenwerking of samengaan, reorganiseren tot één koor. Binnen onze gemeentegrenzen Sittard-Geleen vissen we natuurlijk met een aantal mannenkoren in dezelfde vijver.
DSM-SABIC, MIGNON, SI-TARD, en ook diverse gemengde koren willen natuurlijk allemaal hun ledental op peil houden of soms groeien.
Bij SI-TARD hebben we gelukkig nog een mooie koorbalans en vinden wij jaarlijks een aantal nieuwe
zangers. Op dit moment zelfs ruim boven de 60 zangers. Dit bereiken we toch vooral door de eigen
zangers zelf. Want de zanger zelf is de beste reclame en ledenwerver voor het koor. Maar we mogen
niet achterover gaan leunen, want onze gemiddelde leeftijd zit op 71 jaar en het is dus zaak om in je eigen netwerk alert te blijven en mannen enthousiast te maken/krijgen voor de mannenkoormuziek.
Vreemd is het dat men zolang aarzelt om zich bij het koor aan te sluiten, want bijna elke nieuwe zanger hoor ik zeggen;
“Had ik dat maar eerder gedaan, want het is zo leuk om te doen.”
Persoonlijk zie ik ons de komende jaren nog niet samensmelten met één van de andere mannenkoren in onze gemeente maar
wel steeds vaker en meer samenwerken op muzikaal en ook organisatorisch gebied. Voorlopig is SI-TARD druk bezig met het
organiseren van ons 120 jaar bestaan en heel voorzichtig denken we aan ons 125 jaar bestaan……………..
SI-TARD muzikaal fit houden is ook niet alleen een zaak van het bestuur, maar daar hebben we de steun van elk lid hard nodig.

SI-TARD, muziek die verbindt!
**Matthäus Passion geliefd als project;
Op diverse plaatsen in ons land zijn er ieder jaar opnieuw uitvoeringen van de Matthäus Passion. Een klein overzichtje;
In de periode januari-maart te Wijchen: ‘Samen zingen met je kind, kleinkind, nicht, neef, buurmeisje of buurjongen. Met
muziek uit de Matthäus-Passion van J.S. Bach’
In IJmuiden jan-mrt 2016: Dit stuk is zeer geliefd onder projectzangers hebben we gemerkt!
Amsterdam Dominicuskerk, 1 studiedag maar ook stoomcursussen in Utrecht en Driebergen.
In Haren in maart: Meedoen aan het Matthäus Project Haren kan een voorbereiding zijn voor een Scratch- of MeezingMatthäus op verschillende plaatsen in het land!

Roermond Zing en Beleef Matthäus Passion in Roermond - voorjaar 2017. Maximaal 120 deelnemers ECI Cultuurfabriek
Gedurende 5 zondagmiddagen, eens per maand, in de periode december 2016 – april 2017 neemt dirigent/pianist Hans
Veldhuizen u mee op ontdekkingsreis door dit magistrale werk van J. S. Bach. Niet alleen door erover verteld te krijgen maar
vooral door veel met elkaar te zingen.
Iedereen is welkom. Koorervaring of het kunnen lezen van noten is niet noodzakelijk
Bijeenkomsten Roermond 13.30—16.30 Roermond CONCERT te Amsterdam, Concertgebouw
Zondagen18 december 2016, 15 januari 2017, 12 februari, 19 maart, 2 april en Donderdag 6 april 2017
Inschrijven vanaf 1 mei en vóór 15 november 2016 via www.ecicultuurfabriek.nl/educatie
Met ingang van 2017 wordt Zing en Beleef geprogrammeerd door Stichting Vocale Muziek Limburg.
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Gala Avond Limburgse Koor CD AWARD
Piet Besselink

Als onderdeel van de Limburgse Koordagen 2016 op 7, 8 en 9 oktober in het TheaterHotel
de Oranjerie Roermond is op vrijdagavond, 7 okt, de Gala Avond van de Limburgse Koor CD Award.
Ook onze CD, die we hebben opgenomen in de Ontmoetingskerk te Geleen, dingt mee naar deze Award. De jury die bestaat uit Frans Waltmans (musicoloog), Louise Deal (muziekpedagoog) en Paul Smeets (commercieel muziekadviseur) hebben 57 CD’s beoordeeld. Behalve deze Koor CD Award worden nog meer prijzen uitgereikt;

Beste CD categorie kinder– en jeugdkoren

Beste CD categorie religieuze muziek

Beste CD categorie popmuziek
Vrijdagavond 7 oktober

Beste CD categorie programmering
Gala-avond Koor CD Award

Beste CD categorie koorbegeleiding
Roermond

Prijs voor dirigenten-stimuleringsprijs
TheaterHotel de Oranjerie

Publieksprijs
20.00 uur

Fanprijs
U wordt allen uitgenodigd voor deze feestelijke avond waar onder andere. optredens worden verzorgd door Equal Voices
uit Weert.
Alle leden en fans hebben gratis toegang tot deze Gala Avond. Bovengenoemde Fanprijs is voor dat koor dat de meeste
fans meebrengt naar deze avond. Gratis uitnodigingskaartjes zijn in ruime mate bij Piet Besselink verkrijgbaar.
De enige voorwaarde: Zorg dat u er feestelijk uitziet. De gala-avond krijgt een extra cachet als de bezoekers ook het gala
uitstralen.
De publieksprijs moet voor eind juni ingediend zijn, dus dat wordt op een andere manier geregeld omdat dit Klankbord
pas begin juli wordt uitgegeven.
Het programma van de Limburgse Koordagen bevat verder de volgende onderdelen;
Zaterdag 8 oktober Open Limburgs Koren Festival 2016 met diverse optredens, Jurering voor een prijs, Beoordeling voor
jezelf, Make over/masterclass en Jonge Dirigentendag.
Avondprogramma: Prijsuitreiking OLKF door vakjury, bijzondere kooroptredens, en optreden gerenommeerd gastkoor.
Zondag 9 oktober Themadag Kinder-, jeugd- en jongerenkoren met Limburgs Kinderkoren Festival 2016, Workshops
Zang, Toneel, Dans voor kinderkoren, Muziekbibliotheek en Toon Talent Award
Open Limburgs Koren Festival: Diverse optredens, Spreekuur dirigenten, Jurering voor een prijs, Beoordeling voor jezelf.
Dag van de Kerkmuziek: Samen uitwerken en repeteren aan grote werken uit bekend repertoire en Concertdienst.
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Concertkalender Swentibold

MANNENKOORFESTIVAL 2017
KNZV- Limburg organiseert op 14 en 15 oktober 2017 een mannenkorenfestival in Cultureel Centrum “de Haandert” Tegelen.
Voor deelname aan dit unieke festival worden de mannenkoren, lid van KNZV-Limburg en KNZV Brabant-Zeeland, uitgenodigd.
De bedoeling is het festival laagdrempelig te houden. Uw koor kan deelnemen met als doel het koor te presenteren, zijn sterke
kanten naar voren te brengen en kennis te laten nemen van andere deelnemend mannenkoren en hun repertoire.
Het motto van dit festival is: “Vergelijken is leren en groeien”.
Nadrukkelijk bieden wij u de mogelijkheid om te experimenteren met nieuw, verrassend, repertoire al dan niet in combinatie met
een vorm van choreografie en aangepaste koorkleding.
Het mannenkoor dat het meest aansprekende, originele, of experimentele optreden verzorgt zal uit de handen van een prominente Limburger als blijk van waardering een aanmoedigingsprijs ontvangen.
Dit festival zal verder geen concourselementen bevatten. Uw koor is vrij om met een repertoire, naar eigen keuze, gedurende ca.
20 minuten een optreden te verzorgen, al of niet met gebruikmaking van de aanwezige piano. U bent ook vrij om eigen instrumenten en solisten mee te brengen.
Wij bieden u de mogelijkheid uw koor te laten beoordelen door een deskundige jury om te vernemen op welk niveau uw koor
presteert. Dit kan uw koor en muzikale leiding van pas komen als u aansluitend in 2018 zou willen deelnemen aan het dan te organiseren concours. Verplicht is dit niet. Indien uw koor gebruik wil maken van een beoordeling zal het juryrapport in gesloten couvert aan uw dirigent en/of bestuur worden overhandigd.
Voor de deelname wordt aan uw koor door KNZV Vereniging Limburg een certificaat van deelname verstrekt. Deelname aan dit
festival is gratis. Reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van uw vereniging. Moet worden. Opgave geschiedt via het aan uw
koor toegezonden formulier. Wij verzoeken u op dit formulier tevens aan te geven of uw koor een beoordeling wenst van een
deskundige jury en/of uw koor wil deelnemen aan het experimentele optreden.
Wij hopen op een grote belangstelling van de mannenkoren uit Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
Meer weten over mannenkoorzang?
Kijk dan op www.knzv-limburg.nl
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Rondleiding Begraafplaats 28 juni 2015 deel 2
© Jo Salden
Onderstaand het vervolg van de rondleiding over de begraafplaats Lahrhof onder leiding van Jo Salden:
Peter Joseph Ronden bijgenaamd De Witte. Van 1941-1944 was hij een bekende verzetsstrijder. Hij was lid van de Sittardse
K.P. en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de opvang van ontvluchte krijgsgevangenen , ondergedoken Nederlanders
en de begeleiding en verzorging van geallieerde piloten. Hij is in het ziekenhuis van Roermond overleden ten gevolge van een
auto ongeluk.
Stil Verdriet: monument voor doodgeboren kinderen; een initiatief van mevrouw Ria Ruijters-Mostard. De Kerk bepaalde dat
kinderen die te vroeg of dood ter wereld waren gekomen en om die reden het doopsel niet hadden kunnen ontvangen, niet
vrijgemaakt waren van de erfzonde en dus niet binnen de omheining van het gewijde terrein konden worden toegelaten. Zij
werden begraven in een stuk grond, de “limbus infantium”, (kinder-zoom, voorgeborchte, plaats waar sommige zieltjes een
natuurlijke gelukzaligheid genieten). Een plek, grenzend aan het gewijde terrein. Met het gevoel en de kennis van nu, is het
handelen in die tijd onbegrijpelijk. Vergeet echter niet dat handelen te plaatsen in het algemene beeld van de toenmalige
maatschappij. Het beeld is gemaakt door beeldend kunstenaar Miep Mostard. Het is een monument waarin symbolisch vorm
wordt gegeven aan het stille verdriet van van de ouders die treuren om hun verlies en dit al die jaren hebben weggestopt. Het
monument werd geplaatst in het voorjaar van 2009.
H. Erkens: de eerste persoon die op de nieuwe begraafplaats werd begraven in 1922.
Adrianus Hendrikus Gijzels, burgemeester van Sittard van 1904 - 1926.
2 Mijnwerkers: zij hebben heel veel voor de mijnwerkers en hun gezinnen gedaan.
Jan Oremus: oud docent van het Bisschoppelijk College en van het Serviam lyceum. Ook was hij directeur van de plaatselijke
muziekschool. Toen hij gepensioneerd was, was hij dagelijks in het archief te vinden om oudere geschriften te kopiëren.
Deken Thijssen: Ludovicus, Petrus, Hub, Jos werd geboren op 2 februari 1865 (Maria Lichtmis). Hij was de
zoon van Peter, Gerardus Thijssen en van Dorothea Jacobs. Hij werd priester gewijd op 6 april 1889. Hij
werd leraar Nederlands en Latijn in de lagere klassen te Rolduc van 1889- 1911. Na 8 jaar leraarschap wordt
hij prefect, belast met de handhaving van orde en tucht. Daarna werd hij pastoor te Susteren van 19111919 en tenslotte pastoor-deken te Sittard van 1919-1929. Hij leefde heel sober en gaf bijna alles weg aan
de armen. Van hem is bekend dat hij één dag in de week niet buiten kwam omdat dan zijn ondergoed gewassen moest worden. Als een zwerver bij hem aanklopte en hij zelf niets meer had om weg te geven, ging
hij naar de kerk, pakte er een kandelaar en zei: ”Hier probeer hem maat verkopen bij De Wever.” Hij is
overleden op 20 februari 1929 en begraven op 24 februari 1929. Op 20 februari 2011 is hij herbegraven in de Grote kerk.
De dekens Höppener, Feijter, Haenraedts en Janssen.
Toon Hermans( Antoine, Gerard, Theodore): hij leefde van 1916- 2000. Hij is geboren in Sittard in de Parklaan in villa Zomerlust. Als 2e zoon van een gezin van 5 zonen. Zijn vader was bankier en had een eigen bank in de stad. Door de recessie en de
enorme geldontwaarding tijdens de Eerste Wereldoorlog ging de bank failliet en raakte het gezin in grote armoede. In Sittard
is het gezin een aantal keren verhuisd en tenslotte terechtgekomen in de Begijnenhofstraat. Hier begon de jonge Toon al heel
gauw met het geven van circusvoorstellingen. Hij noemde zichzelf een clown en is dat ook zijn hele leven gebleven. Behalve
cabaretier was hij ook kunstschilder, dichter en musicus. Samen met Wim Kan en Wim Sonneveld vormt hij de grote drie van
het cabaret na de Tweede Wereldoorlog. Hij trouwde met Rietje Weijtboer, een schoonheidsspecialiste. Met haar kreeg Toon
drie zonen. Rietje kreeg kanker en is in 1990 gestorven. Daarna was Toon niet meer de oude Toon. Hij barste vaak in tranen
uit als hij daarna zijn liefdesliedjes moest zingen. Toon was een vurige vereerder van de H. Gemma en is dan ook vanuit de
Gemmakapel aan de Leyenbroekerweg begraven op de Algemene Begraafplaats te Sittard.
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Foto ANP

Vervolg rondleiding
© Jo Salden
Het graf van Toon wordt bijna iedere dag bezocht door mensen uit het hele land en uit België. Ook de familie van Toon bezoekt het graf regelmatig. We lopen nu richting urnengraven en dan naar de urnenmuur. In 1998 zijn hier grove vernielingen
aangericht
Hells Angels: Op het graf lezen we AFFA wat betekent: Angels Forever, Forever Angels. Paul de
Vries en Serge Wagener werden in 2004 vermoord in hun home te Oirsbeek . De begrafenis die
toen plaats vond was de drukste ooit voor de Sittardse begraafplaats. De derde persoon( Cor
Peijnenburg) die toen ook vermoord is, werd begraven in Geldrop. Nu ligt er nog een derde
persoon begraven, de in Zuid-Afrika vermoorde Charles, maar die werd al een jaar eerder hier
ter aarde besteld. Op de zerk zien we de cijfers 81 en 66 staan. De cijfercombinatie 81 staat
voor Hells Angels en de combinatie 66 staat voor Forever, Forever. Soms tref je ook aan 1661
en dat betekent hetzelfde als AFFA.
Jan de Boeienkoning: Hij is op 31 mei 1916 te Schinnen geboren. Zijn vader was mijnwerker. Jan zou ook voorbestemd zijn om
naar de mijnen te gaan, maar hij bleef toch liever bovengronds. Het gezin telde 7 kinderen. Er moest hard gewerkt worden om
al die monden te kunnen vullen. Na de lagere school werd Jan dan ook uitbesteed aan zijn oom in Beek, die bakker was. Hier
verdiende hij zijn eerste centjes. Hij hield dit echter niet lang vol en ging werken op de steenfabriek. Ook
hier was hij het gauw moe. Hoewel hij graag buiten was beviel het werken bij de boeren hem ook niet. Hij
vertrok naar België waar hij terecht kwam in een klein circus. Daar leerde hij het vak van boeienkoning.
Maar Jan was een eenling en zwierf door heel Europa. Zo kwam hij ook in Sittard en Limbricht. In een café
daar had hij rondverteld dat hij zich onzichtbaar kon maken door uit een flesje met toverdrank te drinken.
Voordat hij zijn truc uithaalde hield hij eerst een collecte in de zaak. Daarna dronk hij van het flesje. Hij
had van te voren met de cafébaas afgesproken dat die op dat moment het licht uit zou maken. Daarna
was Jan verdwenen. In de dorpen waar hij kwam liepen de mensen naar buiten om deze aparte mens te
zien met zijn ezeltje, zijn grote hoed en zijn dierenvel om. Hij leefde heel karig en sliep meestal in de bossen. De laatste jaren van zijn leven hield hij zich meestal op in de Zjwienswei. Hij is daar ook overleden op
24 juni 1982.Het beeld op zijn graf is een ontwerp van en uitgevoerd door een vriend van de clown Lambaer Horsmans. Het beeld is een geschenk van de gehandicapte kinderen.

Jantje Lemmens
Ich laef wie ich laef en trèk mit de wèndj
Mien kar volgelaje, zónger vrouw, zónger kèndj

Lambaer Horsmans

Herman Veugelers

Gein plek óm te wone, ich laef oppe sjtraot.
D’n hondj aan de kètting, miene reiskammeraod.
Ich heur waal de sjpot en dae kal daes-te deis:
“Dae praopere vètzak is sumpel van geis”.
Mer doe laets mich gewaere, maaks wieër gein bezjwaor
Zoane sjtinkende sjörger is ein sjtökske decaor.

Foto Tij Kools:

Ich höb nog éin vraog: ich begriep niet woveur
Doe mich wils vergaete? Is dat ego-getreur ?
Ömdat ich aan mien laeve- is ’t dat wat dich trukDae zin höb gegaeve wo ’t dich aan óntbruk ?
(gedicht van Herman Veugelers 29-9-1985)
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Dirk de Vroome met Jantje Lemmens

Vervolg rondleiding
© Jo Salden

Zusters: zusters van het ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid, Moederhuis in Herten bij Roermond, zusters van het Gemmaklooster en van de kloostergemeenschap Watersley.
Ook zien we in dit perceel de graven van een aantal geestelijken : de heer Gieskens, oud docent van het Bisschoppelijk College;
rector Chapin van het rectoraat Leyenbroek; pater Ad Jacobs, oud moderator van het Serviam lyceum; deken Haffmans van Gulpen.
Tegenover de uitgang van dit perceel bevindt zich het strooiveld. Hier kunnen de nabestaanden van overledenen de as van dierbaren uitstrooien. De naam van de overledene wordt kenbaar gemaakt op een pilaar die bij het strooiveld staat.
Joods gedeelte: dit gedeelte wordt elk jaar op 4 mei bezocht. Zoals wij weten mogen de graven van de overleden joden niet
verplaatst worden. In Sittard woonden veel joden en zij hadden hun eigen begraafplaats op het Knaokeveldj. Dit is echter in
1962 geruimd en de graven en de grafstenen zijn met toestemming van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap in Amsterdam verplaatst naar de Algemene Begraafplaats van Sittard. Ook de graven van fort Sanderbout zijn hier terechtgekomen.
In 1994 is de gedenksteen die herinnert aan de omgebrachte Sittardse joden overgebracht naar de begraafplaats in de Stadstuin. Militairen: het zijn Engelse militairen die ieder jaar op 4 mei en op Klaproosdag herdacht worden.

In Zitterd woo ich bèn gebaore
© Piet Besselink mit dank aan veul facebook-gebroekesj

Groeve achter St Rosakapel

Vanaf de “Vèrkesmert gekeken”>>
Molen Damoiseaux en de panden waar
in de 60-er jaren Don Kiesjot in kwam.
Nu Tempelplein (waar Jochem Erens nu
nog staat ?!)
Later de afgebroken voor de Rabobank
en inmiddels Optiek Gijsen
Op de achtergrond recht is nog een stukje “Gaaskaetel” te zien/

35

SI-TARD in 1987
© Piet Besselink Bron: Kroniek Sittard 1987 en eigen archief
Het jaar 1987 stond in het teken van de muziek in al zijn toonaarden. De stichting Musita die in
samenwerking met de stadsschouwburg, de muziekschool en verenigingen zorgde voor een
bonte caleidoscoop van muzikale evenementen kon bij de sluitingsceremonie terugzien op een
geslaagd jaar. Ingebouwd in het programma zaten de vele jubilea van muziekverenigingen.
Naast de vele hoogtepunten werd er ook een symposium over muziek en de ouder wordende
mens gehouden dat nationale belangstelling trok.
SI-TARD, 90 jaar jong, had inmiddels een huldigingscomité in het leven geroepen om de geplande feestelijkheden financieel mogelijk te maken. Het comité kende de samenstelling: voorzitter
meester Frans Heuts, secretatis meester Ton Moonen, penningmeester doctorandus Theo Gruisen en leden: Cees Benning, ingenieur René Delsing, John Gijsberts, Thei Köhlen en Roel Turlings.
Voortvarend werd door het comité gewerkt om de gestelde doelen te verwezenlijken, onder andere het uitgeven van een LP,
nieuwe smokings en een gedenkboekje door Jos Daniëls. Begin 1987 werd tevens stilgestaan bij het koperen jubileum van
dirigent Jos Besselink bij SI-TARD. Ook hadden we de Zangersdagen van VNK Limburg in 1987 met maar liefst 40 koren in de
schouwburg en de kerk van Leyenbroek.

Muzikaal gezien was het werken in 1987 voor SI-TARD. Het uitbrengen van een langspeelplaat doe je niet zo maar even………
Op het repertoire stond

‘A Sketchbook of Men’ van Thomas B.Pitfield. Een cantate voor mannenkoor, bariton, piano en slagwerk.

Polni Mše (soldatenmis van Bohuslav Martinu, voor bas-bariton, mannenkoor en orkest.

Cantilenas Profanas van Jef Penders voor Mannenkoor en Harmonieorkest.

Porgy and Bess George Gershwin, arrangement Piet Stalmeier. Door sopraan, bariton,mannenkoor en harmonieorkest.
De uitvoerenden bij dit 90 jaar jubileumconcert waren;

Koninklijke Harmonie van Thorn.

Ingrid Constance Kapelle, sopraan.

Hub Claessens, bas.

Jo Huijts, piano.

Gerard van Buul, orgel.

Sittards Mannenkoor SI-TARD..

Dirigenten Jos Besselink en Jan Cober.
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© Piet Besselink
Bronnen: ambrass.nl en

Sittard heeft in het verleden diverse brouwerijen gekend. Gambrinus,
M. Thissen, Gebr. Damoiseaux, De Ster, Sint Rosa en Germania zijn
zes brouwerijen die ooit in de stad lagen.
Sinds 2014 kent Sittard weer een eigen – bescheiden – brouwerijtje. Uit pure liefde voor het zelf bier brouwen werd bierbrouwerij Ambrass geboren, een initiatief van Max Schreuder en zijn partner Yvonne van Breda.
Menigeen heeft inmiddels een of meer bieren van Ambrass geproefd. Max en Yvonne zijn met hun brouwsels op zoek naar vernieuwing. “We zijn een beetje rebels. Vandaar de naam Ambrass, afgeleid van de
Sittardse uitdrukking ‘ambras make’.”
Ambrass werkt graag met aparte ingrediënten, meer hop en meer smaak. Op zoek naar de
mogelijkheden hiervan ontstonden bieren met namen als Zittesje Sjnaak, Roo Leef,
LewieXVI, Lentebock met kamille, Black Ruby (een Imperial Espresso Stout met espressokoffie van Bagels &
Beans), OerWitte en BRAT Double CiCa Pale Ale voor de stoere hopliefhebber. Wat Ambrass betreft is die
lijst nog lang niet ten einde.
Vandaag maakte het brouwersstel bekend dat hun brouwerij aan huis verhuist naar een bijzondere locatie hartje stad: een ruimte achter het bekende monumentale Mariapark, met
een poort aan de Gats. “We hebben onze passie voor bieren altijd met anderen willen delen.
Maar bij ons thuis was dat moeilijk. Nu willen wij verhuizen naar een prachtige locatie in de
oude stadskern van Sittard. Op die nieuwe locatie willen wij een proeflokaal maken en willen
wij ook een grotere koperen brouwketel neerzetten.”, zo laten Max en Yvonne weten. “Die
grotere ketel is nodig om aan de groeiende vraag naar onze bieren te kunnen blijven voldoen
en zo nog meer verschillende speciaalbieren te brouwen.”

Om alles te kunnen bekostigen starten Max en Yvonne binnenkort een fundraisingactie.
Informatie daarover staat op www.ambrass.nl.
Op 1 juli kreeg het stel de sleutel van het nieuwe onderkomen. Het vloeroppervlak van de toekomstige brouwerij is ongeveer
35m2. “De ruimte is zo’n 10 meter hoog en ook die hoogte willen we benutten door er een verdiepingsvloer in aan te brengen.” De poort zal t.z.t. van ramen worden voorzien, zodat de brouwketel van buitenaf zichtbaar is en die ’s avonds mooi
moeten worden aangelicht. Verder wil het koppel de fraaie binnentuin van het Mariapark gebruiken als een “Biergarten”,
waar men van donderdag tot en met zondag bij goed weer in de buitenlucht van een lekker speciaalbier kan genieten.
Nieuwsgierig naar de smaak ? Bij slijterij CUBA (Geuweg) verkrijgbaar en bij Tapperie de Gats of de Online Shop van Ambrass

Misschien dat SI-TARD weer eens de straat moet oversteken
en een aubade brengen aan deze ambachtslieden in de Gats.
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Nederlands Koorfestival 2016
 Piet Besselink

Van de vele koren welke meededen aan de voorrondes voor het Nederlands Koorfestival bleven er nog negen over.
Deze negen koren stonden op zondag 26 juni in de finale te Utrecht, Jaarbeurs Polarzaal. Van 11 tot 16.45 uur. De jury gaf na
18.00 uur de uitslag. Het winnend koor mocht ook nog eens optreden tijdens het Slotfestival Bombarie.

Bijzonder was het dat van deze negen koren er maar liefst vier uit Limburg kwamen!!
Uitslag:

1e VOCAAL ENSEMBLE QUINT uit Venlo olv Esther Zaad.

Koor van het jaar
2e CLOSEHARMONY KOOR FUSION uit Sittard olv Esther Zaad

ESTHER ZAAD
Dirigent van het jaar

PROFICIAT!
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advertentie

Adverteren? NU ook op onze website
Vraag ernaar bij een van de bestuursleden
advertentie
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