
 

 

 

Beste leden, 

 

Dit is alweer de 19de nieuwsbrief van Smartlappenkoor Gère Weg. 

Enige tijd geleden is nummer 18 geplaatst maar helaas is er een technische aanval geweest op de server waarop onze site is 

gepubliceerd. Dit heeft ertoe bijgedragen dat men een eerder back up van de site heeft moeten publiceren waarbij het dan 

voorkomt dat er oude data op de site komt te staan. Om de data en de gegevens weer op orde te krijgen betekend dat er 

behoorlijk gesleuteld moet worden aan de site en hier veel tijd in gaat zitten. De nieuwsbrief nummer 18 kon niet worden 

terug geplaatst, helaas. 

De agenda is weer zover als bijgewerkt en ook de nieuwe nieuwsbrief hebben jullie weer voor je. Was het in het verleden zo 

dat er maar ongeveer 4 nieuwsbrieven per jaar uitkwamen , het voornemen is om de frequentie van publicatie wat verder op 

te schroeven. 

Hebben jullie artikelen, berichtjes of iets anders wat je op de website gepubliceerd willen hebben geef dit even door aan Anja 

Ackermans of Ber van Rooij. 

Hartelijk dank voor jullie input, 

Namens het bestuur Gère Weg 



 

 

 

Beste Allemaal, 

5 Jaar geleden was ik bij de eerste bijeenkomst van het smartlappenkoor. 

Een heel verstandig besluit om me aan te melden (sorry, dat is niet waar, mijne Frans heeft dat gedaan en dat pas verteld toen 

de mail was verzonden) 

Spannend waren de eerste optredens.  Nu vele ervaringen verder, ons eerste  jubileum-concert. 

De N.H. Kerk met een warme uitstraling, een prachtige akoestiek, mooi versierd met bloemen, Vita Nova en een publiek 

Dat ons een warm hart toedraagt. 

Er was een repertoire met oude en nieuwe nummers die het ook bij het publiek goe3d deden.  

Deze middag kan voor mij weer toegevoegd worden  aan het rijtje mooie koorervaringen.  

Na afloop was de catering super!    Zoals altijd was het weer gezellig. 

Een mooie start van ons jubileumjaar en ik verheug mij op de rest van wat komen gaat.  

Groeten 

Connie Tiekstra 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Onze jarigen: 

5 Maart     Marcia Kraaijvanger 

12 Maart     Sjannie van Hooft 

14 Maart     Jos de Lang 

17 Maart     Jacinta Steenbekkers 

18 Maart     Roos de Cocq van Delwijnen 

25 Maart     Germa Verhoeven 

28 Maart     Nelleke van Ruiten 

1 April      Rietje van Dulmen 

9 April      Jurgen v.d. Kammen 

14 April      Herman van der Heijden 

17 April      Ingrid van Berkel 

Wij wensen alle jarigen nog vele gezonde jaren toe. 

 

 



 

 

  

 
 Het stokje gaat door naar…..WILLEM PRINS  
 
Het weer is prachtig als ik op carnavalsdinsdag neer strijk bij Willem Prins.  
Willem heeft een paar zware weken achter de rug. Hij is herstellende van een stevige rugoperatie. Vooral de naweeën waren 
pittig maar Willem is vol goede moed. Het feit dat Willem niet kan doen wat hij zou willen doen frustreert hem.  
Willem is een vlotte prater. Zijn roots liggen in IJmuiden. Het grootste deel van zijn leven was hij hier werkzaam bij de 
gemeente (Velsen) waar hij o.a. een bode-functie had. Willem was gedurende 37 jaar het visitekaartje van de gemeente Velsen. 
Inmiddels geniet Willem van zijn pensioen. In IJmuiden had hij zijn gezin (2 kinderen) en had hij zijn vele sociale contacten . Hij 
was o.a. zeer actief in de aquarium vereniging. Ook zelf had hij (uiteraard)  een prachtig aquarium en was ook actief bij de 
wedstrijden van deze vereniging.  
12 Jaar geleden liep het huwelijk van Willem stuk en besloot hij verder te gaan met zijn nieuwe liefde Jenny. Toeval of niet, ook 
Jenny heeft haar roots in IJmuiden, alhoewel ze elkaar niet kenden voordat ze 14 jaar geleden toevalligerwijze, ook weer tijdens 
een vrijwilligersactiviteit tegen kwamen. Willem besloot 12 jaar geleden om zich in Kerkdriel te vestigen  
Met Jenny heeft Willem nu nog een verzorgende/begeleidende taak voor het opvoeden van 2 jonge dames de twee dochters 
van Jenny die inmiddels ook al weer 18 en 20 jaar oud zijn.  
Willem had een lastige start in Kerkdriel. Hij kende er niemand en miste zijn vrienden en kennissen.  
Toch had hij weer snel zijn draai gevonden. Hij werd lid van de tennisclub, bridgeclub, als vrijwilliger bij de buurtbus , waar hij 
voorzitter is van de activiteitencommissie en werd op advies van ons lid Ries Schippers lid van Gère Weg.  
Willem geniet van de repetities en de optredens van Gère Weg.  
Hij vindt het geweldig om te zingen en geniet van de saamhorig-en gezelligheid die deze vereniging hem biedt.  
Ook de derde helft aan de bar bevalt hem uitstekend. Het medeleven middels telefoontjes, kaartjes, mailtjes en bezoeken van  
koorleden bevestigen zijn idee dat hij bij een fijne vereniging is aangesloten. 
Onze vereniging kan ook altijd een beroep doen op Willem, die altijd klaar staat. Zo is hij o.a. lid van de activiteitencommissie 
en van diverse commissies i.h.k.v. ons eerste lustrum.  
 
Willem wij wensen jou een voorspoedig herstel en veel geluk met Jenny, je kinderen en kleinkinderen.  



 

 

  

Kerstconcert 2014  

La harpe Velddriel. 

 

De fanfare la Harpe heeft ons uitgenodigd om  het jaarlijks kerstconcert op te luisteren met een aantal liederen. De koorleden 

waren erg enthousiast en hadden er veel zin in. Een aantal koorleden was al bekend met dit kerstconcert. Ook weer een 

nieuwe uitdaging om samen met de fanfare la Harpe te zingen. De afgelopen maanden hebben we extra gerepeteerd om de 

liederen goed ten gehore te brengen. 9 dec. hadden we een repetitie samen met la Harpe in de Boxhof. Conquest of Paradise,  

Gloria in Excelsis Deo,  White Christmas en Finale ging prima. De samenwerking met de fanfare was goed en werd als prettig 

ervaren. 19 dec. was de generale repetitie in de kerk, de kerst sfeer kwam er al in. 21 dec. de laatste voor bereiding om 12.00 

uur de soundcheck. Daarna gingen we gezellig naar de Boxhof om de lunch te gebruiken en de keel te smeren voor het 

concert. 

 

Om 14.00 uur gingen de kerkdeuren open en de mensen kwamen binnen gestroomd. Er werd een programmaboekje 

uitgedeeld. Simon Commandeur de voorzitter van La Harpe schreef het openingswoord van het kerstconcert. Vervolgens 

burgemeester Henny Kooten, vertelde hierin dat dit het eerste kerstconcert voor hem hier is, en zijn verwachtingen hoog 

gespannen zijn. Daarna  dirigent Jurgen van Nijnatten dat het weer gelukt om een afwisselend programma te maken, het 

belooft dus een heerlijke muzikale opmars richting de kerst te worden. Koor Gère Weg werd uitgenodigd  door fanfare  la 

Harpe voor het kerstconcert en vonden het een grote uitdaging om het repertoire uit te breiden met kerstliederen waar extra 

voor gerepeteerd is. Gère weg viert volgend jaar haar eerste lustrum.. 

 



 

 

  

Om 14.30 uur zat iedereen op zijn plaats en kon het concert beginnen. 
Sopraansaxofoon solo Mark van Mill opent met Oblivion. Koor en fanfare la harpe samenzang: Conquest Of Paradise,  Komt Allen 
Tesamen, Stille Nacht  (solo Hennie van Eeuwijk) 
Koor:  Leise Reiselt Der Schnee,  Fluisterend Verlangen,  1000 Mijlen 
Het publiek klapte enthousiast genoten van het concert. 
In de pauze ging iedereen naar buiten waar een gezellige kerstfeest gecreëerd was. 
Onder het genot van koffie, chocomel of glühwein  kon er gezellig bij gepraat worden. 
Hieruit was duidelijk te merken dat er genoten werd van het concert. De burgemeester liep rond had voor ieder wel een praatje en 
vertelde dat hij dit geweldig vond om mee te maken. 
Er was een hele gezellige sfeer. Na de pauze werd vervolgd met, Koor en fanfare samen :De Herdertjes Lagen bij Nachte,  Glori a in 
Excelsis Deo, White Christmas,  Finale. Koor: Schemering,  Alles Wat Ademt, Finale was de afsluiter, was een echte knaller.  
Vervolgens werd er flink geapplaudisseerd. Dit was het einde van het concert. 
 

Daarna hebben we nog na gepraat in de Boxhof onder een genot van een drankje. 
Er waren mensen die al veel concerten hier mee gemaakt hebben maar vonden wel dat dit het mooiste was, de saamhorigheid, de 
samen zang, het mee kunnen zingen, dit is helemaal af. 
Er werden nog 3 jubilarissen gehuldigd van de fanfare. 
Daarna  kon er stamppot gegeten worden voor degene die zich aan gemeld had. 
Het was een heel mooi en gezellige kerstconcert. 
Er is al gesproken door iemand van de fanfare om nieuwe liedjes te repeteren voor het volgende kerstconcert, dus dat beloofd weer 
wat. 
 

Groetjes Annie Wiegmans 

 



 

 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 


