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Kaarten en Cd's reserveren kan via onze leden, via de website en ook via mail: si-tard@si-tard.nl
Betalen via Sittards Mannenkoor SI-TARD NL48 RABO 01 47 61 89 32
Ons Lustrumconcert SI-TARD 120 jaar op 30 september in het FORUM Theater staat geheel in het
teken van Limburgse Troubadours en Toon Hermans.
Tijdens het concert is er tevens de Cd-presentatie van het Sittards Mannenkoor SI-TARD.
De Sittardse bariton Math Dirks staat deze avond ook op het podium

Adverteren op onze website van SI-TARD is
ook mogelijk. Behalve een logo op onze
homepagina is er ook een LINK naar de
website van de adverteerder mogelijk.

Foto NASH
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Van de redactietafel
© Piet Besselink

 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

Hallo lezer(es) van ons SI-TARD klankbord,
Op 9 november jl. vierden we nog het 40 jarig koorjubileum van Tjeu Storms samen met zijn familie.
Zie verderop in deze uitgave. Ruim een maand later verzorgden wij de uitvaartdienst van Tjeu. Wie
had dat kunnen bedenken? Natuurlijk aandacht in het Klankbord over Tjeu.
Bijna elke lantaarnpaal en reclamebord binnen onze gemeente heeft informatie over Toon Hermans.
Het is 100 jaar geleden dat Toon Hermans is geboren. Als u deze uitgave leest zijn wij met SI-TARD al
van start gegaan met verschillende medley’s van diverse Limburgse troubadours, maar ook van Toon.
Het uitvoeren van dit soort repertoire stond al heeeeeel lang op mijn wensenlijst. En als het dan ook
nog eens arrangementen van Jan Theelen zijn dan is dat helemaal te gek. Voor SI-TARD is het een
flinke muzikale uitbreiding van ons repertoire en ook een goede gelegenheid om ons te presenteren
in de (EU)regio. Dit repertoire leent zich ook heel goed in de omgeving Genk, Hasselt, maar ook aan
de Selfkant. Ook hier is een potentiele kans om onze Cd aan de liefhebber te brengen.

 correspondentieadres:
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6165 TH GELEEN
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 Redactie:
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Piet Besselink
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Maar ook in ons Lustrumjaar, waarin we 120 jaar bestaan, is het dringend gewenst dat
we veel meer “handjes en voetjes” bij de sponsorgroep krijgen. Willen we de komende
jaren uitdagende en interessante concerten kunnen blijven uitvoeren dan is continuïteit
van een sponsorgroep onontbeerlijk.
Meedenkende zangers zijn gewenst om ons voortbestaan te waarborgen. Meewerken
aan nieuwe acties en ideeën om nieuwe zangers te werven, financiële middelen aan te boren en onze muzikaliteit en mooie klankkleur te handhaven is een zaak voor elke zanger.
Inmiddels is de vernieuwde website succesvol ontvangen en diverse uitbreidingen al gerealiseerd.
Verder in deze uitgave aandacht voor koorscholing, ditjes & datjes over muziek en allerlei informatie
over de koren om ons heen in en buiten het Rayon Swentibold. Natuurlijk ook het allerlaatste nieuws
van KNZV-Limburg..
Veel leesplezier, alvast een hele fijne vakantie, muzikale groetjes en tot 30 september.
©PietBesselink
advertentie
‘gehoord op repetitie’
R: `Die noot die DAAR staat ziet er anders uit.`
Z: `Inderdaad daar zit een gat in `

Onze felicitaties gaan ook uit naar:





Harmonie St. Augustinus Geleen. Ook zij werden opgericht in 1897 en dus even jong als SI-TARD 120 jaar.
Philharmonie Sittard, maar liefst 130 jaar en waarschijnlijk de oudste vereniging in Zitterd.
Muziekcorps St. Barbara welke 65 jaar bestaat
Stichting Jacob Kritzraedt eveneens 65 jaar
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Woord van de Voorzitter
 Wim Zonnenberg

Beste Koorvrienden,
Voor jullie ligt het waarschijnlijk laatste clubblad in “papieren” vorm. Onze nieuwe website is immers door Wil Siebers, diens
broer en Piet Besselink dusdanig vernieuwd dat we elkaar via dit medium over alle dingen, die we de moeite waard vinden,
kunnen informeren. Tot nu toe was het Piet, die het blad bijna helemaal in zijn eentje moest vullen. Die verantwoordelijkheid
ligt nu bij ons allen.
We leven op het moment dat ik dit voorwoordje schrijf nog in maart en onze echte lustrumactiviteit, het concert in september,
lijkt nog ver weg. Een half jaar gaat echter snel voorbij. Ik val jullie bijna elke repetitie lastig met informatie over ons concert.
Dat doe ik heel bewust omdat ik namelijk vind dat dit feest van en voor ons allemaal is en dat derhalve van ons allemaal een
maximale inspanning gevraagd mag worden om dit lustrum tot een groot succes te maken.
Het bestuur investeert, met toestemming van jullie, behoorlijk in dit lustrum maar als het even kan moet die financiële greep
uit de kas zo gering mogelijk zijn. En dat kan ook als we er voor zorgen dat het Forum Theater in september geheel uitverkocht
is en dat we een groot aantal Cd's gaan verkopen. We zijn met z’n zestigen en dat kan geen onoverkomelijke opdracht zijn.
Ik ben nu bijna één jaar jullie voorzitter en terugkijkend op dit jaar kan ik niet meer dan tevreden zijn. Er ging toch nog relatief
veel tijd zitten in het “her-repeteren” van het vrijheidsconcert dat we in Erkelenz gingen geven maar het resultaat was er dan
ook naar. We hadden een super gezellige Caecilia-avond en een prachtig Kerstconcert waar we veel lof voor kregen. En we zijn
ons jubileumjaar goed begonnen met ons optreden tijdens de nieuwjaarsreceptie in de schouwburg. Belangrijk om Sittard te
laten weten, dat SI-TARD springlevend is.
We hadden een leuke ontvangst van onze Stadsprins en met ons optreden in Mei in Foroxity kunnen we opnieuw een groot
aantal mensen wijzen op ons jubileumconcert in september.
Tenslotte: Dit alles werd en wordt natuurlijk overschaduwd door het verlies van onze steunpilaar Tjeu Storms. We hebben
hem, en dat vond zijn familie ook, de eer betoond die hij gezien zijn vele verdiensten voor het koor, verdiende. En dat geeft
een goed gevoel.
Wim Zonnenberg

SI-TARD
18.00 uur
Mini-concert
door
SI-TARD
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Agenda SI-TARD

advertentie

bezoekadres:

Medealaan 33
6124 AV Schipperskerk

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

Even voorstellen….
 Dick van Rossum

In de zomer van 2015 staan onverwachts twee oud-collega's met een bos bloemen op de
stoep. Het zijn Jef Schleipen en Alex v/d Klip. Ik zoek snel in mijn geheugen of ik iets ben
vergeten, maar voor zover ik weet hebben Cobi en ik niets te vieren.
Dus zeg ik dat ik het leuk vind hen weer eens te ontmoeten en vraag meteen waar de
bloemen voor dienen. “Die bloemen zijn voor je vrouw” deelt Jef met een grijns mee
“omdat je bij ons koor komt zingen!”. En zo is het gekomen.... vanaf 1 oktober 2015 ben
ik officieel lid van het Sittards Mannenkoor. Met mijn bijna 65 jaar ben ik zo'n beetje de
jongste van ons koor – en dat is als je toch opa bent een vreemde gewaarwording. Zoals
jullie ongetwijfeld gehoord hebben ben ik niet geboren in Limburg, maar in Den Haag en
ik heb daar ook mijn jeugd doorgebracht.
Na de middelbare school ging ik “voor mijn nummer” naar de Koninklijke Marine. Ik heb
daar – in tegenstelling tot veel andere dienstplichtigen – als luitenant ter zee 3e klasse
een prachtige tijd gehad. Niet in de laatste plaats omdat ik daar mijn vrouw heb leren kennen - we zijn inmiddels 40
jaar getrouwd. Na mijn diensttijd wilde ik het liefste geschiedenis gaan studeren (nog steeds een hobby), maar aangezien de terechte inschatting was dat ik hoogst waarschijnlijk dan docent zou worden heb ik daarvan afgezien. Ik
zocht iets avontuurlijkers, solliciteerde en werd aangenomen op de Nederlandse Politie
Academie, een opleiding die toen vier jaar duurde. Na die vier jaar ben ik als inspecteur van politie begonnen in Den
Haag en heb daar tien jaar gewerkt. In 1986 ben ik met mijn gezin verhuisd naar Ede voor een functie bij de politie
aldaar. En in toen in 1992 de politie ging reorganiseren (van Rijks- en Gemeentepolitie naar Regiopolitie) verhuisden
wij opnieuw – nu naar Sittard waar ik als commissaris van politie de opvolger werd van Eugene Nicoll. Ik heb nog 23
jaar in Zuid Limburg (Sittard, Kerkrade, Maastricht) gewerkt en ben op 1 januari 2015 met pensioen gegaan. Ik vond
het mooi geweest na 44 jaar... maar het was een prachtige tijd. Ik heb alles gezien en meegemaakt wat je maar kunt
bedenken. Ik zou het zo weer doen.
Cobi en ik wonen inmiddels meer dan 23 jaar in Sittard. Wij hebben drie zonen, drie schoondochters en vier kleinkinderen, in leeftijd variërend van zes maanden tot bijna vijf jaar. Dus ben ik een dag in de week ook “oppas-opa”.
En daar geniet ik enorm van. Eigenlijk haal ik nu in wat ik gemist heb bij het opgroeien van mijn eigen kinderen.
In de 44 jaar dat ik werkte ook veel bestuursfuncties gehad die veelal buiten de politie lagen. De meeste ervan heb
ik inmiddels afgebouwd. Cobi en ik reizen veel, graag en dan ook zo ver mogelijk. Afgelopen voorjaar waren we in
Vietnam bijvoorbeeld. We wandelen graag, bezoeken veel musea (had ik vroeger geen tijd voor), ik sport graag, rijd
nog motor (alleen nog met mooi weer..) en kom eigenlijk tijd te kort.
Zingen was altijd een wens, maar mijn werk maakte dat vrijwel onmogelijk. En dat probeer ik nu in te halen.
Noten lezen was – tot aan de cursus van Harrie Spronken – lastig; ik deed (en doe nog wel) veel “op het gehoor”.
Maar met steun van MuseScore (thuis) en de bassen om mij heen kom ik een behoorlijk eind vind ik zelf. Ik heb veel
plezier in ons Mannenkoor – maar die leeftijdsopbouw …. het kan toch niet zo zijn dat ik straks als laatste het licht
uit doe hoop ik.

Noot Redactie:
Behalve het zingen als Bas heeft men Dick ook heel snel kunnen strikken bij het bestuur van SI-TARD. Ondernemend
en doortastend als Dick is heeft hij zich ook al verdiept in onze sponsoring. En natuurlijk ook al druk bezig om deze
sponsoring in de praktijk te brengen.
Natuurlijk zou het ontzettend fijn zijn als Dick daar meerdere handjes hulp bij krijgt en welke ook willen meehelpen
om SI-TARD financieel gezond te houden. Dick wil jouw tips en adviezen en ook hulp heel graag gebruiken.
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Basiscursus Dialect 2017


Frans Walraven

U zingt onder andere Limburgse liederen, u leest Limburgse teksten en hoogstwaarschijnlijk spreekt u dialect.
Eigenlijk vindt u dat allemaal vanzelfsprekend. En dat is tot op zekere hoogte ook, maar wat weet u in feite van
uw dialect? Zijn typische klankleer en de daarbij horende spelling?
Nieuwsgierig geworden? U zou er best wat meer van willen weten ?
Nu, begin maart (9 maart a.s.) organiseert de Willy Dols Stichting (een organisatie die zich vooral richt op het eigen dialect) weer een basiscursus waarin u kennis maakt met uw dialect en zijn bijzondere structuur.
Uw vraag: wanneer, waar….?
Onze gegevens:
Cursus: 6 avonden (9-16-23-30 maart en 6-20 april);
Cursusavond: donderdagavond van 8 tot 10 uur;
Plaats: Trevianum Scholengroep;
Kosten: € 40,- (inclusief alle lesmateriaal);
Cursusleiders: F. Walraven en P.Hilkens;
Aanmelden: via fag.walraven@ziggo.nl en peter.hilkens@kpnmail.nl
óf telefonisch: (046-) 451 72 03 of (046-) 452 76 63;
Betaling van cursusgeld:
storting op rekn. NL95RABO 0107 303 043 ten name van Willy Dols Stichting onder vermelding van cursus
mrt. 2017 óf betaling op de eerste cursusavond.
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60 jaar lid bij SI-TARD: George Leinarts


Piet Besselink

Gaan we dat nog eens meemaken bij SI-TARD dat we een zanger hebben die 60 jaar lid is? De tijd
zal het leren. Terug naar donderdag 16 februari 1956, je bent net 14 dagen 16 jaar jong. Wat ga je
dan doen? Juist ja, je laat je meeslepen door Nonk Hubèr (Hub van Neer) om te gaan zingen bij
SI-TARD. Toen nog onder leiding van dirigent ehhh Directeur Jacques Kicken.
Aan het woord is George Leinarts. Onder het genot van ’n kop koffie haalt George
herinneringen op.
Volgens mij ziet hij het ook allemaal weer voorbijkomen als ik zo naar z’n oogjes kijk. Maar……….Uiteraard is
niet alles geschikt om hier neer te pennen (soort censuur dus?!) En ook vanwege de oplopende kosten bij een
dikker Klankbord. George ging dus met Nonk Huub ‘nao de zank in ’t witte paerd’. Het was hartstikke koud:
‘de henj vroorte dich aan de fits vas’ Volgens ínternet’ was het inderdaad de koudste februari sinds 1706 en
was 2 dagen eerder onder barre omstandigheden de Friesche Elfstedentocht verreden. In ’56 was er ook twee
keer in de week repetitie, donderdagavond van 8 tot 10 en zondagochtend van 10 tot 12. Men had dan nog
tijd om naar het voetballen te gaan kijken….. De familie van George was nadrukkelijk aanwezig bij SI-TARD.
Broer Tjeu zong er al een tijdje gevolgd door John. Toen ‘onze George’ en later ook broer Hub. George herinnert zich nog vaag de deelname aan zijn eerste grote concert; twee dagen naar Ettelbrück in Luxemburg via Malmedy en Clervaux. Vooral Mayen in 1957 op een hete julidag herinnert George zich omdat er diverse eerste prijzen werden weggesleept.
Ondertussen vraagt hij zich af waar al die prijzen zijn gebleven. Apetrots zong hij mee met de opening van de Sittardse
schouwburg in 1958, net 18 jaar en dan samen met het koor, LSO olv Rieu Sr en Aafje Heinis de Alt Rhapsodie ten gehore
brengen. Kort daarna begon Mathieu Geelen als dirigent bij SI-TARD. Dat waren stevige repetities, men sprak soms van beulswerk. Er werd in rap tempo aan een geheel nieuw en vernieuwend repertoire gebouwd. Vele stijlvolle concerten werden verzorgd en diverse wedstrijden, in die tijd heel normaal, bezocht. Ook de jaarlijkse koorfeesten waren groots van opzet. En de
koorkas werd oa gespekt door het ophalen van oud papier. Concertreizen in de 60er jaren gingen vaak naar Duitsland, zoals
Menden en Bad Kreuznach, maar ook naar Zwitserland in 1966. Op de grote foto in de kerk van Horb bij Luzern staat George
nog als midvoor uit volle borst te zingen. Hoogtepunt was in 1970 de concertreis naar Ierland. George werd door de pap met
de EBAD-bus naar het vliegveld te Beek gebracht. Vader Leinarts stond, met hoge hoed en sigaar, vol ongeloof naar de Boeiing
737 te kijken en ‘beukde traone wie verkeskeutele dat George wegging’ Vader Leinarts, bestuurder in vele verenigingen, vroeg
zich af of George nog wel zou terugkomen. In Cork, herinnert George zich, was de verhoging opgebouwd met behulp van appelsienekisten. Toen men halverwege was met het opstellen van het koor kiepte alles om.Maar gelukkig goed afgelopen. Gegeten werd er in een burcht; ‘alles mit de henj, en de knäök achter dich sjmiete en dan de wien oet kroeke’ Ja,ja dat waren
nog eens tijden. In de buurt van de burcht waren een paar jongens aan ’t voetballen en Theike Moraeux zou ze dat wel eens
effe voordoen, maar viel voorover in de koeistront. Ook het reizen met de Ierse bus is George goed bijgebleven, om een beetje droog te blijven moest je de paraplu openklappen in de bus. In datzelfde jaar verzorgde SI-TARD een concert in ‘t Volkshuis
te Lindenheuvel. Na het afloop van het concert werd er gedanst en natuurlijk ook door George…………. Het maedje waar George mee danste vroeg hem “kumpste die anger waek ouch weier?” En uiteraard was George weer present. Dat bleek dus zijn
Els te zijn waar hij anno 2017 nog altijd mee samen woont (getrouwd natuurlijk) in het prachtige appartement aan de Barbarastraat te Geleen. Na werken bij de gemeente Sittard, Hoeve Kelleners in de Selfkant, Briefwarenfabriek in Tegelen was George tot 1969 in dienst bij de Sibema Melkfabriek aan de Agricolastraat. Toenmalig SI-TARD-secretaris Willy Martens had George
al in 1969 gevraagd of hij op de DAF wilde komen werken en dat wilde George wel. En hij kijkt met genoegen terug naar de 25
jaar dat hij daar heeft gewerkt. DAF/Volvo/Nedcar deed heel veel goeds voor hun personeel, zo verteld George. Ook het concert in het Kurhaus te Scheveningen was heel bijzonder. In 1974, Jos Besselink was net dirigent ging men alweer plannen smeden voor een grote concertreis, nu naar Wales en London met maar liefst 97 personen. Indrukwekkend staat het in George
zijn geheugen. Alleen jammer dat zijn Els niet mee kon want ze was in verwachting van zoon Eric. Wat George vooral is bijgebleven van de Concertreis in 1975 naar Wales en Londen; Tijdens de laatste avond moest een lid dat altijd op klompen liep,
een zekere Oranje(niet bekend of het familie was van onze Oranjes) naar de WC maar verloor een deel van z’n kunstgebit. Al
bukkend naar de pot in, hield Oranje zich vast aan het trekkoord van de stortbak, verloor hij de andere helft en van schrik trok
hij toen aan het koord met alle gevolgen van dien.
Voorzitter Baer Gijsen reikt George de
oorkonde aan in 1981
George met Nonk Vic bij
een fietstocht van SI-TARD
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advertenties

Terug met de bus naar Dover, de boot op en terug naar huis vroeg een vrouw aan Oranje op klompen: “loopt gij op de velgen?”
Geklompte Oranje trok zijn mond open, uiteraard zonder gebit. Kennelijk van schrik verloor het vrouwke ook haar gebit. Dit
viel echter in zee. Met het reislustige SI-TARD ging George in 1980 naar St Johann, Tirol in
Oostenrijk. Prachtige concerten en een schitterend landschap bleven George hier van bij. Een jaar later, 1981 is George inmiddels 25 jaar lid en wordt samen met Huub Graat gehuldigd op de feestavond. Eerder in 1981 werd er ook nog eens gezongen
ter ere van de onthulling van het standbeeld van Jochem Erens. Dan een stap in de tijd naar 1985, de 8-daagse reis naar het
Europees Parlement te Straatsburg. Diverse concerten werden er gegeven in Kehl en Straatsburg. Een echte belevenis om dat
mee te mogen maken, waar SI-TARD als allereerste koor mocht optreden in het Europees Parlement. Jo Huyts, repetitor bij SITARD, heeft daar ook nog geschiedenis geschreven en de SI-TAARDERS behoorlijk laten bulderen van ‘t lachen. Maar goed dat
dirigent Jos nog zure appels kon laten aanrukken om de stemmen van de zangers tijdig op orde te krijgen. Enkele jaren later
kwamen de 3koren concerten in trek, samen met Venlona en Hengelo’s mannenkoor gaven we concerten te Venlo, Hengelo en
Sittard. Maar ook met Haarlem kregen we een goede muzikale band. Duitsland blijft toch trekken, volle zalen, dankbaar publiek
en mooi landschap brengt SI-TARD in 1990 naar Passau te Beieren en Regensburg en enkele jaren later
enkele malen naar Linz am Rhein.
Verser in het geheugen liggen de concertreizen naar Praag, Budapest en de onvergetelijke Rijncruise.
“Geweldig dat ik dat allemaal heb mogen meemaken bij SI-TARD, es sjnooternaas binnen gekomen en
altijd als bariton gezongen”.
Bij zijn 50 jarig lidmaatschap bij SI-TARD heeft George het koor een prachtig muziekwerk geschonken, namelijk de Gospel Rhapsody van Pi Scheffer. Bij zijn 60 jarig lidmaatschap heeft George opnieuw in de buidel getast en ons koor het muziekwerk “Ehre Sei Gott in der Höhe vam Moritz Hauptmann geschonken.
Behalve een trouwe zanger is George ook nog eens vele jaren actief bij de facilitaire dienst van SI-TARD.

George, PERFIESJAT, met jouw inmiddels
al 61 jaar lidmaatschap bij SI-TARD, bedankt voor jouw verhaal en jouw inzet als
amicaal lid bij de SI-TARD-femieje en dat
je nog heel vaak “ei glaeske waater” mag
inschenken……..
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De mannenkoren in
ons Rayon
Normaal gesproken is er tweemaal per jaar overleg tussen de besturen van de mannenkoren in ons rayon.
Inmiddels hebben we langer dan een jaar geen overleg meer gevoerd met elkaar, maar her en der komen toch reacties om de
draad opnieuw op te pakken. Als coördinator in het rayon heb ik een tijd geleden een mail verstuurd aan de besturen met enkele mogelijke onderwerpen. Dit met de wens (en hoop) dat men hierop gaat reageren. De tijd zal het leren, want uiteraard kunnen we nog altijd van elkaar leren op bestuurlijk en/of muzikaal gebied.
Daarnaast heeft Rayon Swentibold ook haar eigen facebookgroep: Rayon Swentibold. Ook daar is verbetering mogelijk. Maar
dan moet men eerst de enorme PR-mogelijkheden voor de koren onder ogen zien.
Als je een rondje langs de mannenkoren maakt in ons Rayon, dan zie je dat ze stuk voor stuk flink
aan de weg timmeren en aardig wat concerten heeft verzorgd de afgelopen maanden. Bijvoorbeeld
het Herfstconcert van St Caecilia van Sweijkhuizen. Mooi concert met oa Marco Bakker, Sef Thissen
en Fenna Ograjensek, waar je ziet dat dit koor het groots durft aan te pakken.
Maar ook Mannenkoor MIGNON uit Geleen, 90 jaar jong in
2016 maakt o.a een schitterende Concert-Rijnreis. De
“Organisatiemachine” van MIGNON staat ervoor bekend
dat men alles tot in de puntjes heeft geregeld. Kijk ook
maar eens in hun blad ”Muzenkunst” dat barstensvol advertenties staat. En de grote Vriendenkring van hun. Vele
zangers maken deel uit van de diverse commissies in dit
koor. Hun Jubileumconcert in mei was overvol en leuk was
hun kinderkoor de Mignions, die voor het eerst succesvol
optraden.
In 2017 gaat MIGNON samen met zanglust en Voces Vocales het Kerstconcert in Geleen verzorgen.
Beeker Liedertafel had in oktober een muzikale rondreis
door Europa. En dat
allemaal in het sfeervolle Asta Theater te Beek. Hun kerstconcert met de winnares van Holland got’s talent 2013 was vroegtijdig uitverkocht. Het jonge talent AMIRA heeft daar zeker aan bijgedragen.
RMK1921 uit Brunnsum zong samen met Ber Schillings en de jonge talentvolle violist Enzo Kok in
Broenssem.
Het Steinder mannenkoor met hun nieuwe dirigent Nic Hermans
maakte o.a. gebruik van de succesvolle groep Southern Voices. Van
deze 3 jonge dames zullen we beslist nog veel meer gaan horen.
Eline, Elmy en Aukje komen allen uit Cantarella en zijn daar dus muzikaal gevormd door niemand minder dan Harrie Spronken. Inmiddels zingen de dames bij de succesvolle groep Canta Volare olv Jori
Klomp. En hebben dus al aardig wat podiumervaring opgedaan met Southern Voices. Wordt zeker vervolgd.
SI-TARD heeft veel energie gestoken in het opfrissen en fijn tunen van de Requiem van Cherubini. Het Meisterkonzert in Erkelenz mag dan ook als zeer geslaagd worden beschouwd.
Zeker als je de recensies er op naleest in de Duitse kranten.
Heel geslaagd vond ik het concert van
Martin&Friends. Ondersteund
door RMK1921 werd dit een mooi
concert.
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Ook het voorjaarsconcert van SI-TARD mocht er wezen met het muzikale talent van Britt Eberson.
In het jubileumjaar 2017, waar SI-TARD 120 jaar zijn mannetje staat gaan we zeer zeker ook gebruik maken van jong talent. Ik kijk er al naar uit. Maar eerst moet er nog flink worden geoefend, want het is een
flinke uitbreiding van ons repertoire dit jaar. Belangrijk is het ook dat alle leden zoveel mogelijk op de
repetitie aanwezig zijn.
Een heel bijzonder concert was absoluut het Lustrumconcert van DSM.SABIC.
Hun 65 jaar werd gevierd met een mooi concert in de kloosterbibliotheek van
Wittem. Onder de naam Trans Music Express werd het publiek verrast met vele
liederen, vaak met een Russisch en Slavisch accent.
Daarnaast verzorgd DSM.SABIC al vele jaren de Kerstconcerten voor ouderen in Geleen en Heerlen. Ook dit jaar in de Hanenhof een goed verzorgd concert. Maar ook het concert Lentekriebels werd voor de 6e maal succesvol uitgevoerd.

Vernieuwde website SI-TARD


Piet Besselink

Zo rond 18 februari jl. is onze website van het Sittards Mannenkoor SI-TARD geheel vernieuwd. Met veel dank aan Wil Siebers
en zijn broer Peter hebben we weer een website die voldoet aan de huidige tijd. Zo met en met wordt de website verder uitgebouwd en voorzien van nieuwe informatie. Denk hierbij aan bestellen entreekaarten, Cd’s, aanmelden als sponsor en/of
Vriend van SI-TARD.
Prioriteit heeft natuurlijk ook nog het maken van een nieuwe koorfoto!!
2007
Wil Siebers neemt tevens de rol van webmaster op zich. Naast de website blijft ook de facebookgroep van SI-TARD
bestaan.
Kortom…..weer mogelijkheden om bekendheid aan SI-TARD te geven. Meer dan welkom in ons 120 jaar bestaan van het koor.
Mis jij iets op onze website of facebookpagina? Laat het ons dan weten s.v.p.

advertenties

2007
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Muziek-maakt-slim

 Piet Besselink Bronnen: LBM en Google

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met muziek. Muziek word door velen gebruikt als een medium om zichzelf te uiten.
Bovendien is muziek een erg sociale bezigheid en verbindt het mensen met elkaar, het is leuk. De rol van muziek tijdens de
ontwikkeling van een kind is een veel besproken onderwerp in de wetenschap. Onderzoek heeft aangetoond dat muziek veel
positieve invloeden heeft. Ondanks deze bevindingen staat het actief bezig zijn met muziek, zoals zingen of kinderen een muziekinstrument leren bespelen, vaak heel laag op de prioriteitenlijst van basisscholen. In 1857 kwam er een schoolwet die de
leerstof van scholen vastlegde. Één onderdeel hiervan was het vak ‘zingen’. Door de jaren heen is het karakter van dit vak echter veranderd en staat het nu bekend als ‘kunstzinnige oriëntatie’.
Scholen hebben verschillende opvattingen over de invulling hiervan. Zo mag er ook tijd besteed worden aan handvaardigheid
of tekenen. Echter liggen prioriteiten voor scholen vaak het hoogst bij reken- en taalonderwijs, wat vaak ten koste gaat van
muziekonderwijs. Het blijkt zelfs zo te zijn dat 80% van de voorgeschreven ‘kunstzinnige oriëntatie’ uren uitvalt of aan andere
zaken wordt besteed en dat de onderwijsinspectie zelden of nooit controleert of er voldoende aandacht en tijd wordt besteed
aan ‘kunstzinnige oriëntatie’. Daarnaast blijkt uit cijfers dat nog maar één op de vijf basisscholen in Nederland een professionele muziekleraar voor de klas heeft staan (Muziek maakt slim). Leerkrachten geven vaak aan dat zij onzeker zijn over het geven van muziekles, mede doordat er weinig aandacht aan is besteed tijdens de opleiding tot basisschoolleraar. De afnemende
populariteit van muziekonderwijs heeft in het bijzonder grote nadelen voor muziekgezelschappen, zoals de HaFa en koren gezelschappen in ons land. De afgelopen jaren is gebleken dat de vergrijzing in Nederland is toegenomen en dat deze het sterkste is in de randgebieden van Nederland, zoals Zuid)-Limburg.
Naar verwachting zal de vergrijzing hier het meeste en het snelste toenemen de komende jaren. Mogelijkerwijs kan de vergrijzing de aanwas van nieuwe leden van het muziekgezelschap beperken. Zeker bij de mannenkoren waar men pas op latere
leeftijd pas lid wordt. Daar komt nog eens bij dat er steeds minder subsidies in Nederland zijn voor muziekgezelschappen, wat
leidt tot hogere kosten voor de leden.

Veel onderzoekers hebben zich bezig gehouden met het bestuderen van de invloeden van het volgen van muziekonderwijs
vanaf een jonge leeftijd op de mentale ontwikkeling van een kind. Een voorbeeld is het project ‘Muziek maakt slim’ dat in
2003 is gepubliceerd. In dit rapport zijn verschillende onderzoeken uit verschillende landen gebundeld en samengevat. De uitkomsten van deze onderzoeken lijken zeer positief en pleiten dan ook voor een terugkomst van het muziekonderwijs op basisscholen. Mark Mieras heeft eenzelfde onderzoek gedaan, maar dan specifiek toegespitst op de hersenen van een kind. Hij concludeert dat actief muziek maken een positievere impact heeft op kinderen dan passief luisteren naar muziek.
Daarnaast rapporteren verschillende onderzoeken ook het zogeheten ‘Mozart effect.’ Dit effect suggereert dat wanneer men
gedurende een bepaalde periode luistert naar klassieke muziek, dit een positieve bijdrage kan hebben op het mentaal functioneren, ofwel het beter worden in de uitvoering van taken waarbij concentratie en goed nadenken vereist zijn. Ten slotte stelt
Dr. Prof. Erik Scherder dat het bespelen van een muziekinstrument mensen op drie manieren kan verrijken: motorisch, visueel,
en auditief. Met deze wijsheden in pacht rest enkel de vraag:
Waarom is het geven van muziekles niet verplicht op basisscholen?
Met dank aan:
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Zingen maakt blij

 Piet Besselink Bronnen: Google

Behalve dat muziek je slimmer maakt heb je met zingen ook nog
eens het voordeel dat het goed tegen stress en zenuwen is. Diverse onderzoeken wijzen ook nog eens aan dat het in groepsverband zingen gelukkiger en creatiever maakt.
Stacy Horn in haar boek Imperfect Harmony heel veel beschreven
over de voordelen van samen zingen.
Samenvattend komt het zingen met anderen hier op neer: Het is een soort infuus voor het perfecte kalmeermiddel - het kalmeert de zenuwen en de geest - brengt geluk en verbindt mensen. Kortom: ZINGEN MAAKT BLIJ!

Muziek terug in het basisonderwijs
 Piet Besselink Bronnen: Google/Artamuse/DOOR!

Muziek keert terug als vak in het basisonderwijs. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
heeft aangekondigd te gaan investeren in het muziekonderwijs voor de basisscholen. Er komt een regeling bij het Fonds Cultuurparticipatie om de kennis en deskundigheid van mensen die voor de klas staan te vergroten. De bedoeling is dat scholen
nauw gaan samen werken met professionele partijen in het muziekveld, zoals muziekscholen, fanfares, orkesten, poppodia en
poporganisaties. Het rijk reserveert voor deze regeling tot 2020 25 miljoen euro.
In het Limburgse zijn diverse partners bezig met het gestalte geven van het muziekonderwijs. Team DOOR! heeft zich vanaf
december 2014 ingezet met tal van partners en scholen om het Masterplan Muziekonderwijs Limburg een eerste kader te
geven. Resulterend in: DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg. Nu zijn de scholen aan zet om dit kader op hun eigen
manier in volle samenwerking met de lokale culturele omgeving een eigen invulling te geven.
Team DOOR! is het overkoepelend team waarin vanuit alle kernteams een vertegenwoordiger plaatsneemt. Het team adviseert scholen die een aanvraag gaan doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de regeling Impuls Muziek. Tevens ondersteunt het team alle 'Vroege Vogels' in hun ontwikkeling en hun leervraag. Het team zoekt constant de verbinding op met
het fonds, de scholen en alle belanghebbenden.
Een overzicht van het Masterplan is beschikbaar via: http://www.doormuziek.nl/data/DOOR-Masterplan-muziek-opschool.pdf
Ook Artamuse speelt hier op in met lespakketten voor in en buiten schooltijd. Ook samenwerking met verenigingen in de directe omgeving worden gezocht. Denk hierbij aan Harmonie, Fanfare of Koor. Artamuse ondersteunt vooral de leerkrachten.
Daarnaast heeft men natuurlijk ook al vele jaren de oriëntatie cursussen waarbij de kinderen kennis kunnen maken met diverse muziekinstrumenten.
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Tjeu Storms
 Piet Besselink

Het kan vreemd lopen in een mensenleven, zo ben je te gast bij het koor waar je 40 jaar hebt gezongen en diverse bestuurstaken hebt vervuld en nauwelijks een maand later staat dat zelfde koor plechtig te zingen bij je uitvaart. Meer informatie
hierover op de volgende bladzijden. Onderstaand een foto-overzicht van Tjeu door de jaren heen en het 40 jaar jubileum op
9 nov 2016.

2001 25 jaar

1997 AB
2009

2010

2010 Jaarvergadering

2011 bezoek Theo Bovens

2012 Bertus 40 jaar lid
Tjeu,
2012

Bedankt voor al jouw waardevolle aantekeningen en
verslagen van en over de
muziekcommissie.

2013 nieuwe vlinders

Nog regelmatig maak ik
gebruik van jouw uitgebreide archief.
Maar ook de verslagen en
documenten uit jouw periode als secretaris nodigen
nog vaker uit ter lering.

2014 CD opname

Solo Limburgse potpourri
1990 Sankt Englmar
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Jubileum Tjeu Storms 9 november 2016
 Piet Besselink
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In Memoriam Tjeu Storms

 Wim Zonnenberg tijdens uitvaart in Grote Kerk

Beste Juliette, Marcel en Hélène Bas en Luc
Beste Paul en Isabel, Carla en Gabriël
Geachte Familie, vrienden en kennissen van Tjeu
Als voorzitter van SI-TARD mag ik namens alle zangers hier zeggen dat wij vereerd zijn Tjeu,
ons lid van verdienste, de laatste eer te mogen bewijzen.
Een eer, die hij meer dan verdiend heeft. Als je 40 jaar lid bent van een vereniging dan ben je bijna die vereniging. Een loyaliteit, die bijna ouderwets aandoet. Maar SI-TARD betekende heel veel voor Tjeu.
Zoals muziek überhaupt een grote rol in zijn leven speelde. Als kind zong hij al in koren en toen hij op zijn 35 e lid werd van
SI-TARD, heeft hij binnen deze vereniging ook zijn verantwoordelijkheden genomen. Secretaris en lid van de muziekcommissie ,de kern van een koor, waren taken die hij op zich nam en nauwgezet vervulde. En dan heb je ook recht van spreken als er
in jouw ogen dingen gebeuren die beter kunnen . En dat deed hij dan ook op de jaarvergaderingen met zachte stem en zijn
mening benadrukkend met een wijzende vinger. En wat hij zei sneed hout. En wat hij tijdens solopartijen zong klonk mooi.
Hij verzuimde, tenzij er belangrijkere zaken speelden in zijn gezin, nooit een repetitie. Tijdens die repetities begeleidde hij de
beginnende zangers en als die in zijn ogen vals zongen zei hij: “je moet zingen wat er staat. Dat was hetzelfde maar vriendelijker geformuleerd.
Toen Tjeu ruim twee jaar geleden begon repetities te verzuimen wisten we al snel dat er iets aan de hand was. Hij was trouwens zeer open over de sluipmoordenaar die zijn leven bedreigde. En ook hij kreeg kennelijk, zoals zoveel mensen die door dit
lot getroffen worden, krachten om optimistisch vooruit te blijven kijken waardoor hij het voor ons ook gemakkelijk maakte om
over zijn ziekte te praten.
Gedurende zijn lijdensweg werden hele repetities halve repetities, afhankelijk in welke fase van de vele kuren hij zich bevond.
Maar hij bleef komen.
Tjeu kon prachtig schilderen en toen hij ruim een jaar geleden met een door hem geschilderd prachtig schilderij van Zefke
Mols als geschenk voor het koor op de repetitie verscheen besefte ik dat dat de eerste stap van een naderend definitief afscheid betekende. Maar hij bleef de repetities trouw bezoeken en toen we onze jaarlijkse Caecilia-avond in november planden
bleek alras dat hij zo’n hele avond niet meer kon volhouden.
We hebben zijn huldiging voor het 40-jarig jubileum toen naar voren gehaald en hem samen met Juliette, kinderen en kleinkinderen op een repetitie uitgenodigd om hem daar te huldigen.
Dat was ons tweede, en naar nu blijkt ons definitieve afscheid van een trouw en dierbaar lid van SI-TARD. Nadat we een paar
liederen voor hem gezongen hadden en zijn jongens de auto voorreden kon hij nauwelijks afscheid nemen. Op de gang zei hij
met zachte stem: “Waat zenge ze sjoon”
Tjeu en dat is nu precies wat we vandaag voor jouw proberen weer te gaan doen.
Tussen de twee lezingen zullen we op speciaal verzoek van Juliette het kerstlied zingen, dat we zondag bij ons kerstconcert in
de St. Michielskerk aan hem opgedragen hebben.
Rust zacht en kijk van boven toe of we zingen wat er staat.
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In Memoriam Mathieu (Tjeu) Storms
 Martin Dieteren

Verhef u, o Heer, boven de Hemelen
En dat Uw Glorie strale over de gehele aarde
Gij zult mijn vijanden straffen
Gij zult ze uitroeien, o Heer
Volgens de waarheid van Uwe bedreigingen !
Onze Vader, die in de Hemelen zijt !
Al langere tijd merkten wij dat het niet goed ging met Tjeu, temeer omdat hij repetities begon te verzuimen. De berichten
omtrent zijn slopende ziekte waren verre van geruststellend, en als hij verscheen zagen wij dat zijn aanwezigheid hem veel
moeite, inspanning en pijn kostte. Op een moment dat het iets beter met hem ging verscheen hij op een repetitie met een
door hem zelf gemaakt schilderij van Zefke Mols. Dat schilderij kreeg een prominente plek in ons lokaal. Maar velen van ons
wisten op dat moment: Tjeu gaat opruimen en dat is een slecht voorteken.
Begin November van dit jaar herdachten wij in kleine kring, samen met zijn echtgenote, zijn kinderen en de kleinkinderen,
feestelijk het feit dat Tjeu 40 jaar lid was van onze vereniging. Hem werden ook de daarbij behorende oorkonde en de versierselen van de zangers bond en van SI-TARD uitgereikt. Tjeu was duidelijk geroerd, maar bij ons bestond toch de indruk dat
veel van hetgeen er gezegd en gedaan werd aan hem ongemerkt voorbij ging. Bij velen van ons die hem toen de hand drukten kostte het hem duidelijk moeite om te achterhalen met wie hij van doen had. Wij wisten op dat moment niet dat dit onze laatste ontmoeting met een goede en gewaardeerde zangers vriend zou zijn.
Tjeu was een zanger in hart en nieren, en daarom is de open gevallen plek ook een gemis voor ons koor. Maar buiten dat
was hij ook een verenigingsman. Het wel en wee van het koor ging hem altijd aan het hart. Veel heeft hij voor ons betekend:
hij was jarenlang secretaris, bestuurslid, en lid van de muziekcommissie. Nauwgezet hield hij de presentie bij op repetities en
uitvoeringen, en zijn goede raad tijdens gesprekken, vergaderingen en zelfs tijdens repetities waren altijd positief bedoeld.
Velen herinneren zich zijn wijzend vingertje en zijn zachte stem als hij sprak. Nu spreekt hij niet meer.
In bovenstaande tekst uit Psalm 54, die in de Poolse taal gezongen werd in het slotkoor van de Polni Mse van Bohuslav Jan
Martinu heeft Tjeu vele malen gesoleerd. Zijn toen nog krachtige bariton zong die Poolse woorden luid en duidelijk boven
het koor uit en dat heeft vele malen mensen, ook in droevige omstandigheden, getroost bij hun verdriet. Met deze achtergrondinformatie lezen wij de tekst vol waardering voor onze overleden solist en zangers vriend nog een keer door.
Tjeu, bedankt voor je vriendschap en voor alles wat je voor ons gedurende 40 jaren hebt betekend. Wij zullen je node missen. Jouw vriendelijke woorden, jouw goede raad en adviezen, jouw muziekkennis, jouw vingertje, jouw grote liefde voor
SI-TARD, jouw trouwe aanwezigheid, jouw voortdurende zorg voor het koor, jouw gedrevenheid en jouw inzet blijven ons
echter altijd bij. En met respect willen wij nu uitspreken : Bedankt voor alles !
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Verplaatsing standbeeld Jo Erens
 Jacques Pfennings

Nu moeilijk denkbaar maar toen mijn generatie jong was, in militaire dienst zat, naar de universiteit
ging of 7 dagen op vakantie mocht naar Tirol, of op jeugdkamp ging, zongen we - ik geef het eerlijk toe- na een
paar glazen bier de liederen van Jochem Erens.
Dao wo ich gebaore ben, wo mien auwesj hoes nog sjteit en natuurlik Zitterd allein waren de favorieten. We draaiden zijn elpee en al luisterend schreven we de teksten op, met daaronder carbonpapier zodat we de teksten ook
aan leeftijdsgenoten konden uitdelen. En op de misdienaars kampen was Jochem favoriet: Kom langs dae berg op
langs die auw kapel.
Het waren eind jaren 60 , en de jaren 70. Jaren waarin de Beatles, de Rolling Stones en vele andere popgroepen
opkwamen en eerlijk is eerlijk Jochem werd door hun overvleugeld. De wereld ging in die wilde jaren open en wie
in die jaren nog iets had met de Limburgse cultuur en daarvoor uitkwam werd toch al snel in de wereld van de dinosaurussen geplaatst.
Maar binnen De Mander, heropgericht in 1969 bleven die liefde voor de
Limburgse cultuur en daarmee voor Jochem Erens, behouden.
En zo ontstond eind 70er jaren binnen De Mander het idee dat er een
standbeeld moest komen voor Jo Erens.
Na eens onderzocht te hebben wat daarbij komt kijken en wat inleidende
gesprekken op de Gemeente kwamen we echter met pijn tot de ontdekking
dat dat voor die jonge klup toch een te grote opgave was.
Enkele Manderleden waren ook lid van de juniorkamer Swentibold en die
vereniging had wel de kennis en kunde in huis om tot realisatie te komen
en De Mander hadden er vrede mee dat hun initiatief door de Juniorkamer
werd overgenomen.
Veer höbbe et gedelegeijerd om in moderne managementtaal te sjpraeke.
Op 30 oktober 1980 presenteerde de juniorkamer Swentibold het idee van een standbeeld ter blijvende nagedachtenis aan de Sittardse Troubadour Jo Erens en uit dankbaarheid voor wat hij voor Limburg betekent en vermeldde
dat de financiering daarom moest plaatsvinden door bijdragen van de Limburgse bevolking, verenigingen , bedrijven en instellingen.
Al snel bleek met name het Sittardse bedrijfs- en verenigingsleven, het gemeente bestuur en ook particulieren bereid tot organisatorische en/of financiële medewerking. Er kwamen zelfs giften uit Canada en Zuid Frankrijk. Geen
wonder want de LP van Jo was de hele wereld rond gegaan. Ook werd een grammofoonplaatje uitgebracht waarop
de authentieke nooit eerder uitgebrachte opnames van Zitterd Allein en van Den Tore stonde. Liedjes door Jo s
`nachts op het platte dak van hun woning aan de rijksweg geschreven
Veur de plaatsjing van het standbeeld bood et Gemeintebesjtuur et plantsoen aan de Rosmolensjtraot aan wo bie De Mander de veurwaarde stelden dat dat plantsoen dan wel werd omgedoopt tot Jo Erens plantsoen.
Met bewondering kijken De Mander terug naar het voortvarende werk van
de juniorkamer. De kamer telde jonge ondernemers, financiële mensen,
architecten en bouwkundigen. Zij gaven Gène Eggen opdracht tot het vervaardigen van het standbeeld en zetten de sponsoracties op.

Gene Eggen (1921-2000)
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Het beeld heeft vorm gekregen in voortdurend bijna wekelijks overleg tussen de
kunstenaar, de opdrachtgevers en de familie. Gene Eggen koos voor een vrij zelden
aangewend materiaal waarin volgens de kunstenaar de warme stem van Jo Erens
aanwezig is. Het is gestolde graniet dat eens als lava van duizenden graden door de
aarde is prijsgegeven. Belangrijk was volgens de juniorkamer en De Mander dat het
onverwoestbaar zou zijn waardoor het beeld eeuwigheidswaarde zou krijgen.
Gezien de enorme populariteit van Jo in Belgisch Limburg vond de onthulling plaats
op zaterdag 13 januari 1981, 36 jaar geleden, de dag waarop ook de jumelage, de
uitwisseling plaats vond tussen de zustersteden Sittard en Hasselt.
De juniorkamer en De Mander hadden samen vanaf het prille begin de onthullingsplechtigheid samen voorbereid en Rene Vroomen, zowel lid van De Mander als van
de Juniorkamer had de leiding bij de plechtigheid. Veel gegevens van het toespraakje van vanmorgen zijn van hem afkomstig. Het Limburgs Volkslied werd gezongen
en gespeeld door het Sittards Mannenkoor, Jo was lid geweest van dit koor, en de
Harmonie Sint Joseph. En de toenmalige ceremoniemeester Rene Vroomen is er
ook vanmorgen weer bij evenals 4 Manderleden die er 36 jaar geleden ook bij waren. Nadat Pol Cabus van de Belgische omroep BRT de levensloop en de vele successen van de Limburgse troubadour geschetst had, Jo mocht b.v. ook zingen voor het
koninklijk huis op Soestdijk, verrichtten de hoogbejaarde moeder en de broer en zus
van Jo de onthulling met het verwijderen van de Limburgse vlag. Na dit emotioneel moment , zeker voor de moeder van Jo zong het Sittards Mannenkoor het lied van Jo Erens “Vaarwel, Vaarwel mien Limburgs Landj zo koosj et
toch neit blieve. Rene Vroomen had de eer om het beeld aan de Sittardse Gemeenschap aan te bieden in de persoon van Burgemeester Tonnaer die het kunstwerk graag aanvaardde en beloofde dat de gemeente het beeld in
de toekomst zou koesteren en onderhouden. Tot slot vormden De Mander een erewacht, vond een bloemenhulde
plaats ook door het gemeentebestuur van Hasselt en zongen de Klimmer Nachtegaaltjes nog enkele liederen van
Jo Erens waarbij opviel, toen de spanning van de onthulling eenmaal weg was, dat alle aanwezigen spontaan meezongen
De Antwerpse filmer Joosen heeft in 1956, een jaar na de dood van Jo, een schitterende film over hem gemaakt die
in de middaguren in de Aula van het toenmalig bejaardenhuis Caritas voor de Sittardse bevolking werd gedraaid.
Van de familie hoorden we in de loop van die feestelijke dag dat Jo naar de MULO ging en dat zijn ouders voor hem
een piano kochten. Het gevolg was dat Jo spoedig beter was op de piano dan op school. Hij kwam in het vak van
zijn vader en werd meubelmaker.
In de werkplaats zong hij zoveel dat zijn vader verzuchtte”waat mot van dae jong terechkomme; de ganse daag
zink er “ Zènge jao dat konste” zei de vader van Jo dikwijls vermanend.
Dat ziene zoon oeteindelik nao et conservatorium zou gaon, dat zien plate euver de ganse welt zouwe gaon, dat
hae enorm geleifd zou zeen in Nederlands èn in Belgisch Limburg, dat hae op Soestdijk zou zènge en dat hae op 13
januari 1981 in Zitterd ein sjtandbeeld van höom zou waere onthuld en aan de mam van Jo ein goude plaat zou
waere euverhenjig en der ein Jochem Erenshoes zou komme dat haet de pap van Jo destieds niet kènne euverzeen.
En van hiebaove zal dae pap mit Jo same zich mesjiens
opnuujts der euver verwonjere dat Jo zien sjtandjbeeld
noe op et sjoonste plein van Zitterd sjteit. In de sjeem
van dae tore wo hae es lid van et St. Petruskoor zien
zangcarrière begonne is. Jo is trök op de plaatsj wo
hae toch ech thoesheurt. Met dank van De Mander,
de initiatiefnemers van toen, aan Leon Vleugels en zijn
helpers die dit 36 jaar later geregeld hebben.
Jacques Pfennings, voorzitter van De Mander
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Jochem Erens op ‘t Kloosterplein 18 februari 2017
 Piet Besselink

Leon Vleugels

Noël Lebens

Coen Eggen

Bloemetje van initiatiefnemer
Leon Vleugels aan mevr Gijsen
– Vorstermans, een nicht van
Jochem.
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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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Eine Kwinksjlaag 22 fibberwari 2017
 Jan Coenen (gebaore Oelewapper)

Eindelijk is oud prins Sander geplök
Bart koosj ’t waal oetsjreve van gelök
Dao sjteit hae wie eine aafgeplökde haan
Gans bedees onger de Marotte vaan
Vief jaor lank houw Bart ’t mótte verdrage
De ganse femielje deig höm gedeinstig sjrage
Ziene beste vruntj Funs waor es prinske veurgekroape
Noe is Bart echt aan de beurt laote veer haope

Dao sjpeikere veer dat jungske ens flink biej
Gaot ‘ns effekes aan de kantj ein bietje opziej
Jong gank aevekes in ’t sjoolbenkse zitte
En wee dien gebeinte gank noe neit pitte

Jao de wiese raod noum ein versjtenning besjloet
En m’n heil ein tillegram veur z’n eigewiese sjnoet
Dao sjtong in zeer omsjlachtige weurt besjreve
Dat Bart veur ein gans jaor tot prins waas verheve

Hae leerde van de kleure rood gael en greun
Hae leerde sjtomme kal en get gekke teun
Van apeneutjes appelsiene en nonnevotte
Van de lamaekesj wiese road en de marotte

’t hoes waas te klein de sjtraot vööl te sjmaal
Hae sjeerfde ’t oet mit flink vööl kabaal
Ziene zeer biezungere druim waor oetgekómme
Oet vreugd en sjpas gong Bart ‘ns flink trómme

Haet de verkesblaose oppe sjteiwig heure sjloan
En de Letse ouw wiever euver de mert zeen gaon
Hae leerde van sjounkele sjlachte en lamaekerie
Leerde zaenge euver maskes, Truuke en Marie

Dat druime en sjlaope deit Bart in z’ne vriejen tied
Dao in kent hae meistal al z’n fantazieje kwiet
Nao einen toer is hae dan auch gans oetgerös
Hae vuilt zich zo monter wie eine pasgebaore vösj

Es letste woort euver de jaorlijkse prins ongerweze
’t prins zeen woort ongeluiflijk omhoog gepreze
Dat is ’t sjoonste wat eine miensj kan belaeve
Geluif ’t jong dat kan maar eine keer in d’n laeve

In 2005 moosj St. Joep ein weekend flink repeteijere
Op ’t lets moosj de paek in de aope loch alles probeijere
Bart houfde ein deil maote geine sjlaag oppe trom te
gaeve
Doe houwe ongeréns z’n auglede ’t ram begaeve

De sjtöm van de pappegeij houw flink geleje
Maer waor hae auch euver Bart goud tevreje
Hae woort door ein oetgebreid panel euverheurt
’t sjweit brouk höm oet zo wie dat heurt
Nao ein oer waor hae vaerdig van alle vraogerie
’t waas eindelijk gedoan wat waar Bart bliej
De examencommissie houw ein besjjloet genómme
Bart waor mit lof gesjlaag maer kreeg gein blómme

Ein sjtöm van benne zag: “Rös dich maer oet”
De Paek mit d’n dirigent kenne allein veuroet
Dwaal mer éns lekker aaf doog dien auge mér toe
Dan kump diene geis en ’t muige lief gans tot roe

Hae moosj belaove in z’n studies flink te presteijere
Dan koosj hae zich es prinskandidaat presenteijere
Dat beloafde Bart zeer oetgebreid en plechtig
Nou dees biesjoling waas biesönjer heftig

Bart gleej weg en koum in ein welt vol plezeijer
Dao woort vööl gelach en drónk m’n ein pötje bejier
Hae vroog aan ein maedje wie lang geit dat doere
Es doe neit heivisj geis doert dat nog heel vööl oere

Dao sjloug ooze trómmelaer de auge aope
Houw dae lummel oppe dikke trom ligge te sjlaope
Hae houw de nuedige sjlaeg neit gegaeve
Einen houp kommentaar moosj hae nog belaeve

Dao koum ein bontj veugelke aangevloage
Dat wool ooze nette jong get onneuzels vraoge
Zeg menke wat sjteist doe hiej te prakkeseijere
Help auch ‘ns mit de kraom hiej sjoon te verseijere

Einen kwinksjlaag of d’r naeve waor tot dao aan toe
Maer deze meziekman maakde geweun z’n auge toe
Dus aan z’n conditie moosj hae hae auch nog flink wirke
Dat zal hae aan ederein besjlis laote mirke

Wae dat veugelke waor waet geer alleneij
Dat is ooze zeer beroemde Zittisje pappegeij
Maer wae woos dat neit tot oos allerverdreit
Dae Bart Offermans woos gaar gein besjeit

Hae sjloug ’t trummelke dat ’t vel sidderede
Hae sjloug de tennisbael tot ’t net bibberde
Organiseijerde van allerelei leuke aktiviteiten
Leit neit allein zichzelf mér auch angere sjweite
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Eine Kwinksjlaag 22 fibberwari 2017
 Jan Coenen (gebaore Oelewapper)

Zo is toch nog mennig jaörke veurbiegegange
Bie Bart zout nog ummer dat grote verlange
Voetbal, tennis, studie en trommelerie
Taege prins carnaval is dat klommelerie
Lets houw hae zich ein wiej vakantie oetbedach
Mit Suzanne góng de reis nao de gordel van sjmarag
Dat is ein tropisch eilanjeriek hie ver vandaan
Hae bezuikde dao eine beroemde sjamaan
Dae kwakzalver heil zich bezig mit zwarte maggie
Deig veur de sjpas veursjpellinge mit grote passie
Grabbelde mit z’n handj in eine pot mit kippeknöök
En gouf nao einen tied eine versjrikkelikke böök
Nao aevekes wachte woort hae kalm en bedaard
Zusanne vroug of hae wat ergs houw ontwaard
Doe onneuzele Flaris höbs doe dan neit geheurd
Waat hiej wiet vandaan in Zitterd is gebeurd
De wieze raod waor tiejes hun vakantie bie ein gekomme
Houwe nao lang vergadere nog gein besjloet genomme
Pes ongeréns eine dondersjlaag de zaak deig davere
De koffietasse en de glazer gónge oppe taofel razele
Eine verbleinjende leichflits góng door ’t zwerk
Die sjpokerie waor vas en zeker de sjamaan z’n werk
Doe dach de road aan dae gemisde kwinksjlaag terök
Dat woort eindeliik veur Bart ’t zo verlangde gelök
Mit twitter facebook en e-mail door draod en door de lóch
Woort ’t toekomstige prinsepaar euver de welt gezóch
’t koppel woort mit sjmach in Zitterd trök verwach
De Marotte höbbe ze bennegehaold in praal en prach
Maer eesj nog de jaorige mam ein muulke gaeve
Dan moug hae ’t prinsdom gaon belaeve
Hae zal regeijere euver Zitterd ein gans jaor lank
Dan pas weurt hae ram kaalgeplök en aafgedank

advertentie

Ich wunsj uch hoogheid ein jaor vol mit sjpas en plezeijer
Draenk uch gerös auch mit sjmaak ein pötje beijer
Maak gekke teun, dans, sjpreing en flink raoze
M’n haet mit rech uch tot vasteloavendprins gekoaze
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Adverteren? NU ook op onze website
Vraag ernaar bij een van de bestuursleden
advertentie
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Oefenen met MUSESCORE
 Wim Raeven

Op maandagavond 21 september heeft de club van 4 de daad bij het woord gevoegd.
Een workshop voor het omgaan met oefenprogramma MuseScore waarover in een eerdere editie reeds een en ander is geschreven. Belangrijke aanleiding hiervoor was de aanstaande reprise van het uitdagende Requiem van Cherubini waaraan ook
de nieuwe zangers zullen deelnemen.
We hadden al snel 5 kandidaten die van 18.30 uur tot 19.40 uur de nodige info hebben opgepakt.
MuseScore is geïntroduceerd om de effectiviteit van repetities en daarmee de kwaliteit van uitvoeringen te verhogen. Door de
vergrijzing o.a. is er immers minder tijd om je het gangbare repertoire eigen te maken.
De communicatie en demonstratie tijdens de workshop verliep via een groot scherm met geluidsboxen. Er kwam de nodige
info op de kandidaten af die ijverig werd genoteerd of opgeslagen want enkelen hadden hun laptop meegenomen. Het openen van een opgeslagen bestand, het afspelen van het stuk of deelpartijen, het herhalen van passages en het toepassen van
tempovertraging om snelle loopjes onder te knie te krijgen, werd geoefend. Het gaat eigenlijk maar om het aanleren van
beperkt knoppenwerk, binnen de menu- en iconenbalk. Binnen anderhalf uur weet je hoe het moet.
Het MuseScore team: Ton, Gerrit, Léon en Wim.

Alle begin is moeilijk, maar het is gemaakt!!!
Schroom niet maar doe ook mee……
MuseScore op SI-TARD Drive
 Piet Besselink

Inmiddels zijn er diverse partituren ook als MuseScore-bestand aanwezig op onze SI-TARD Drive.
Het MuseScore team: Ton, Gerrit, Léon en Wim is druk bezig om onze muziekbestanden geschikt
te maken voor MuseScore.
Deze bestanden zijn met een speciale code op te halen van onze SI-TARD Drive.
Gebruik jij ook MuseScore om te oefenen? En nog geen code? Laat het me dan weten en ik stuur
je de code via mail toe.
Ook in de muziekbibliotheek van KNZV komen steeds meer bestanden als MuseScore beschikbaar.
Langzamerhand doet de digitalisering ook binnen de mannenkoren zijn intrede.

25

Commissies van het Sittards Mannenkoor "SI-TARD"

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?
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SI-TARD - avond!

Colofon Sittards Mannenkoor SI-TARD

Adverteren bij "SI-TARD"

Op onze vernieuwde website is het ook mogelijk om te adverteren, waarbij er tevens een koppeling
naar de website van de adverteerder kan worden gemaakt.
Speciaal in ons Lustrumjaar zijn er diverse sponsormogelijkheden. Alle zangers hebben hierover een
set documenten ontvangen. Daarnaast is er altijd maatwerk mogelijk op sponsorgebied.
Meer informatie bij onze sponsorcommissie en bij penningmeester Wil Goossens.
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“Meezingers op concert”
 Piet Besselink bron: Hennie Ramekers

Tijdens het najaarsoverleg 2016 van KNZV-Limburg, gaf onze muziekadviseur Hennie Ramaekers een lezing en voorproefje over
het meezingen bij koren. Dit meezingen is goed te gebruiken als men het publiek meer wilt betrekken tijdens een concert.
Ook is het goed bruikbaar bij het werven van nieuwe zangers.

Publiek meer betrekken bij de activiteit.


Teksten bij voorkeur via beamer boven/naast koor projecteren zodat het publiek niet naar beneden in een tekstblad zit
te kijken.



Het werkt uiteraard heel goed wanneer het koor een klein aantal van de meezingnummers aansluitend meerstemmig
uitvoert. Daar zit een wervingselement in.



Meezingrepertoire heeft een drempelverlagende functie voor eventuele belangstellenden voor het koor.



De functie van de dirigent / speaker moet zéér uitnodigend zijn, stimulerend en bindend. Vooral ook onderhoudend. De
dirigent is dus meer entertainer.



Vertel iets over de achtergrond van het meezingrepertoire. Informatie dus.



Bij gelegenheid van openbare repetities, meezingrepetities in het eigen verenigingsgebouw of elders (in andere wijken).
Het koor gaat dus naar de potentiële klant toe! Als onderdeel van andere optredens.



Het herhaalelement is erg belangrijk. Dus er iets structureels mee doen.

Onderstaand een greep uit het meezingrepertoire:

Vanwege Bumarechten en niet alle beschikbare mannenkoorpartituren kunnen we helaas niet overal de volledige partituur
bijplaatsen. Wel zijn we bezig om zoveel mogelijk informatie bij de documenten te plaatsen over uitgevers enz. De bladmuziek
welke aanwezig is in de KNZV bieb heb ik wel al aangegeven. Een andere optie is de meest gebruikte werken op te nemen in
onze bibliotheek. Ook zijn we nog aan het zoeken hoe we de informatie het beste (landelijk) kunnen verspreiden.
Hennie Ramaekers, geboren te Maastricht, studeerde piano en orkestdirectie aan het Maastrichts Conservatorium bij respectievelijk Jean Antonietti en Martin Koekelkoren. Hij slaagde cum laude voor het Einddiploma Solospel Piano en voltooide de studie orkestdirectie eveneens met het Einddiploma Harmonie- en
Fanfaredirectie. Bij Yvon Ducene (kapelmeester van De Gidsen te Brussel van 1962-1985) specialiseerde hij
zich in eigentijdse muziek.
Hennie Ramaekers was dirigent van diverse bekende koren en symfonische blaasorkesten, waaronder de
Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar, het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus, de
Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor, het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor St. Caecilia, het
Foto Deborah Parren Koninklijk Roermonds Mannenkoor en de harmonieorkesten Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eysden,
Harmonie St. Michaël Thorn, Koninklijke Harmonie Orpheus Tilburg, Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug-Enschede en Tata Steel Symfonisch Blaasorkest. Met de "Mastreechter Staar" trad hij o.a. op tijdens de inhuldiging van
koningin Beatrix in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Met dit koor produceerde hij ruim 20 geluidsdragers, verzorgde meer dan
500 concerten en was te gast in vele radio- en tv-programma's.
Van het KNZV ontving hij in 2001 een Bijzondere Oorkonde voor zijn verdiensten voor de Mannenkoorzang in Nederland.
Vanaf 2010 is hij muziekadviseur van het KNZV, zowel landelijk als voor de provincie Limburg.
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SI-TARD 120 jaar jong met muziek die verbindt! Muzikaal gezien bestaat ons Lustrumconcert grotendeels uit Limburgse werken van onze troubadours Jochem Erens, Frits Rademacher, Harry Bordon en Sjef Diederen. Daarnaast hebben we Nederlandse en Sittardse werken van Toon Hermans op het repertoire staan.
Enkele jaren geleden zocht ik contact met Jan Theelen met de vraag of hij Limburgse werken voor mannenkoor wilde arrangeren. Ongeveer in de geest zoals hij dat ook voor het Zittesj Revuujkoor deed in 1981.Jan stond hier welwillend tegenover en zo
begon de lobby binnen SI-TARD’s bestuur en Muziekcommissie.

Over en weer werden liedjes uitgewisseld met Jan Theelen en ergens begin 2016 gingen Emmanuël en ik op bezoek bij een
heel gezellige Jan Theelen, welke een en al muziek uitstraalt. Jan gaf adviezen wat wel en niet haalbaar was en opnieuw gingen
we huiswerk maken en werd de liedjeslijst aangepast. In eerste instantie wilden we van Toon Hermans een Nederlandse en
Zittesje medley hebben. Jan gaf opnieuw advies om geen medley’s te maken maar korte liedjes. Met dit voordeel dat je ze ook
apart kunt uitvoeren.

Nadat we in juni nog eens met elkaar van gedachten hadden gewisseld en Jan en Emmanuël muzikale ideeën met elkaar deelden ging Jan verder aan de slag met het arrangeren. Begin september kregen we de eerste muziekstukken van de troubadours
en konden we aan de slag gaan. Maar natuurlijk hadden we op dat moment ook de handenvol aan Cherubini’s Requiem.
Ondertussen liet Jan en zoon Emmanuël de partituur inspelen voor onze orkestband. Begin februari werden Emmanuël en ik
opnieuw uitgenodigd om naar de orkestband te komen luisteren.

Bij Jan Theelen is het gebruikelijk dat je alleen arrangementen en/of composities kunt krijgen als je ook een CD/LP opneemt.
Op deze manier krijgen we dus een mooi aandenken in handen van ons Lustrumconcert SI-TARD 120 jaar. En ook een mooie
gelegenheid om Cd's aan de man te brengen. Van elke CD gaat dan ook nog eens € 2,50 naar
het Toon Hermans Huis te Sittard.
Daarnaast zou het goed zijn om in de Euregio concertplekken op te zoeken waar we de
komende jaren een deel van dit repertoire kunnen brengen (inclusief Cd verkoop). Denk hierbij aan de Selfkant, Heinsberg, Genk en Heinsberg.

EN…………………………… 30 september Lustrumconcert SI-TARD 120 jaar
 Piet Besselink
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Muziekbibliotheek KNZV
 Piet Besselink

Het zal ongeveer april 2016 zijn geweest dat ik benaderd werd om mee te helpen om onze KNZV bibliotheek uit te breiden.
Rond de 70 proefexemplaren werden voorgedragen aan de dirigenten Arno Vree en Hennie Ramaekers.
Enkele maanden later hadden beide dirigenten een indruk en zijn we gezamenlijk de muziekwerken gaan bespreken en selecteren. Ongeveer 30 werken werden gekozen voor aankoop. Er volgde een aanbeveling aan het bestuur van KNZV met het
verzoek om deze werken aan te schaffen. Inmiddels heeft bibliothecaris alle aanbevolen muziekwerken in de bibliotheek
geplaatst en alle gebruikers op de hoogte gesteld.
Naast de aanbeveling van beide dirigenten hebben beiden ook een aantal toelichtingen beschreven van een aantal nieuwe
werken. Inmiddels zijn er 3669 werken beschikbaar in onze bibliotheek van KNZV. Hiervan zijn meer dan 1300 werken digitaal beschikbaar.

Nieuwe Muziekwerken KNZV

LIED AFGELOPEN?

Aan het einde van elk muziekstuk:

1……..2……...3 STIL ZIJN
Dat gaat toch zeker lukken !!!
En zeker bij de CD opname

HERHAALD BERICHT:
VOORZINGEN DOOR 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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Rijksweg Noord 22 6131 CH Sittard
Tfn (046) 451 56 56
Onze smokings worden aangeschaft bij Hendriks Mode Sittard. Voor het aanschaffen van smokingoverhemden kun je bij
Hendriks Mode goed slagen. Bij SI-TARD is afgesproken dat we gladde hemden dragen zonder opstaande kraag. Het gaat om
het effen model met onzichtbare knopenrij. (dus GEEN 3 plooien links en rechts)
Dit om te voorkomen dat we straks met verschillende modellen te “kijk” staan!

Indien je aangeeft dat je lid van SI-TARD bent krijg je korting op het smokinghemd.
Van Jac Verbeek ontving ik nog een
programmaboekje uit 1954.
SI-TARD was te gast op de Jubileumfeesten van
Fanfare Vriendenkring te Limbricht. Men zong 5
werken. Zie onderstaand programma.
Dat waren drukke tijden onder leiding van
Jacques Kicken want begin juni 1954 werd in zaal
Martens een concert opgenomen door ROZ–
Radio. Het huidige L1. Ruim een maand later was
men te gast op de Zangersdagen van het gewest
KNZV-Limburg te Tegelen.

31

advertentie

32

