
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nieuwsbrief 27 

 

Beste leden van Gère Weg. 

De 27e uitgave van onze nieuwsbrief ligt voor u. het afgelopen jaar was weer een druk en gezellig 

jaar, met de smurfen nog in het gehoor en nog een aantal repetities en optredens te gaan denken wij 

dat we kunnen spreken van weer een  fantastisch jaar. Uiteraard zijn er gedurende het jaar mooie 

vrolijke momenten maar ook wat mindere.  Wij wensen dat iedereen zijn/haar  momenten weet te 

koesteren. Het bestuur wenst jullie allen en jullie naasten heel fijne kerstdagen en een gezellige 

jaarwisseling met een goed begin! 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Het stokje gaat door!   

 
Op een druilerige november donderdagavond  heb ik een afspraak bij de bij ons alle bekende Chris 

van der Kammen. Je zou het hem niet aanzien, maar Chris is inmiddels de 65 gepasseerd.  

Hij is geboren en getogen in Kerkdriel. Hij  is de jongste uit een gezin van 10 kinderen. Zijn  leven lang 

is hij al verbonden aan “de bouw”. Na zijn timmermansopleiding in den Bosch (gezel) heeft hij maar 

liefst 42 jaar in de bouw gewerkt. Hij werkte o.a. bij divers kleinere aannemers. Daar leerde hij ook 

om te gaan met electra. Ook heeft hij nog 3 jaar in de jachtenbouw gewerkt. Met zijn 60e is hij in de 

pre-vut gegaan. Dat betekende niet dat Chris achter de geraniums belandde. Nog altijd is hij in voor 

een klusje. Hij vist graag, is al vele jaren vrijwilliger bij de ijsbaan (waar hij inmiddels ook een 

bestuurstaak vervult), gaat hij graag met vakantie en is hij een trouw lid van ons koor Gère Weg. 

Chris is inmiddels 43 jaar getrouwd met de ons ook wel bekende Meggy van Eeuwijk uit Velddriel.  

Chris en Meggy kregen 2 zoons, John en Peter.  John kreeg een tweeling, die inmiddels 11 jaar oud is. 

Hieraan beleven Chris en Meggy veel plezier. 

Sinds de oprichting zijn Chris en Meggy lid van ons koor. Ver voordat ons koor in 2010 werd opgericht 

maakten Chris en Meggy deel uit van een familiekoor dat ook jaarlijks samen met La Harpe optrad in 

de kerk van Velddriel (kerstoptredens) Je zou dus kunnen zeggen dat toen reeds het fundament is 

gelegd van onze samenwerking met La Harpe. 

Wat zeker niet onvermeld dient te blijven is de geweldige inzet die Chris toont bij de sponsorwerving. 

Als geen ander weet Chris de beurzen van diverse personen en bedrijven te openen ten behoeve van 

onze vereniging. De persoonlijke “gunfactor”die Chris geniet is hierbij van groot belang. 

Desgevraagd deelde Chris mede dat hij veel plezier beleeft aan Gère Weg. Wat hem betreft mag het 

repertoire wel worden uitgebreid met wat vlottere nummers, die niet  uitsluitend in het nederlands 

hoeven te  worden gezongen. 

Chris heeft nog 1 wens die hij graag kwijt wil. 

Er gaat veel tijd verloren tijdens de repetities door het onderlinge “ geouwehoer” door de leden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat Chris betreft mag dit wel wat minder. 

Na de nazit, onder het genot van een pilsje wordt afscheid genomen van deze bijzondere man, 

waarvan mag worden gezegd dat hij een van de peilers van onze vereniging is. 

 

 

Onze jarigen: 

1 november   Ber van Rooij 

9 november   Rien van Wanrooy 

30 november   Anja Ackermans 

6 december   Annie Wiegmans 

14 december   Henny van Eeuwijk 

18 december   Ali van Rijswijk 

31 december   Ivar Schippers. 

Wij wensen alle jarigen nog vele jaren in goede gezondheid. 

Mutaties: 

Binnenkort gaan 2 leden onze vereniging verlaten. Prive  en zakelijke omstandigheden maken het 

voor Sia v.d. Wetering en Andrea Nendels onmogelijk om hun lidmaatschap van onze vereniging 

voort te zetten. Beiden vinden het jammer deze keuze te moeten maken en bewaren goede 

herinneringen aan Gère Weg. Wij bedanken Sia en Andrea (die overigens wel als sponsor aan onze 

vereniging verbonden blijft) voor de door hen geleverde bijdrage. 

Het bestuur heeft besloten de vrij gekomen plaatsen in januari aanstaande op te vullen v.u. de 

wachtlijst. Deze biedt nog voldoende mogelijkheden. Mocht er in jullie kennissenkring nog 

belangstelling zijn om lid te worden : Plaatsing op de wachtlijst  met uitzicht op aanname als lid, 

vooral mannen biedt weer mogelijkheden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wette dà: 

Wij hebben mogen constateren dat het bijzonder goed klikt tussen Jacinta en vader Abraham en ook 

onze eigen Wilma hoge ogen scoorde. 

Nieuwe regels bus: 

Zo nu en dan maken we gebruik van busvervoer bij  optredens buiten ons dorp. De  gebruikers van 

de bus betalen hiervoor een bijdrage (10 euro p.p.)  Gebleken is dat hier door sommigen wel erg 

vrijblijvend mee wordt omgegaan door kort voor het evenement te kiezen voor eigen vervoer, 

waarna de vereniging het tekort moet aanzuiveren. In de toekomst kunnen leden inschrijven om met 

de bus mee te gaan. De bijdrage dient tijdens de laatste repetitie voor het optreden te worden 

voldaan. Restitutie is niet mogelijk. Per evenement zal worden bekeken of het zinvol is een bus in te 

zetten. Dit is onder meer afhankelijk van de afstand en de tijd die hiermee gemoeid zijn. 

Mega Snuffelmarkt 

Na de nodige voorbereidingen was het dan op 19 en 20 november zo ver. Als vereniging Gère Weg 

namen we deel aan de grootste overdekte snuffelmarkt van Europa  bij de |Brabanthallen in den 

Bosch. We mogen tevreden zijn over de welwillende medewerking van vele leden. De sfeer was 

opperbest!  Wederom is aangetoond dat als wij samen iets willen ondernemen er voldoende 

medewerking vanuit de leden komt om dit ook tot een goed einde te brengen. 

Het was de bedoeling om de  enkele jaren geleden overgebleven spulletjes alsnog te verkopen. 

Hierdoor werden ook onze “opslagadressen van Frans van Dockum en Sjannie van Hooft ontlast en 

last but not least…..er zou wellicht financieel wat kunnen over schieten. 

We kunnen melden dat dit laatste het geval is. Dank zij de loyale medewerking van de organisator bij 

de Brabanthallen hebben we netto ruim 300 euro over kunnen houden. Geen wereldbedrag maar 

toch…  Daarnaast hebben we weer een stukje teambuilding opgebouwd, hetgeen nooit verkeerd is 

voor een vereniging. 

Allemaal hartelijk dank!  Het bestuur zal zich beraden over hoe we dit bedrag zo goed mogelijk 

kunnen  benutten. 

 

 

Kerstconcert 

Om tijdens het kerstconcert wat stijlvoller over te komen heeft het bestuur besloten om tijdens dit 

concert volledig in het zwart te gaan. De  rode accessoires worden verzorgd door het bestuur. Deze 

dienen na afloop te worden ingeleverd en blijven eigendom van de vereniging. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief sponsoren. 

Wij willen op het einde van het jaar een speciale nieuwsbrief maken t.b.v. de sponsoren. We willen 

middels deze nieuwsbrief de sponsoren informeren over wat wij als vereniging  in het afgelopen jaar 

hebben gedaan en vooral ook wat wij doen met het door hen ingebrachte geld. 

Mochten jullie nog ideeën hebben dan horen we dit graag! 

Optredens 2017: 

Er is weer volop belangstelling voor ons koor in 2017! 

De volgende data kun je vast noteren; 

7 mei Korendag Schaik 

25 mei Tranendal tussen de Heuvels Groesbeek (onder voorbehoud) 

14 juni Laat Son in je Hart Son 

 

Ter overweging 

De dagen voor kerstmis zijn donker en koud, 
Maar als je naar buiten gaat merk je dat niet. 
Omdat je haast overal lichtjes ziet 
In vrolijke kleuren, zilver en goud 
Een lantaarntje dat in de vensterbank staat 
Een lamp met wat linten en groen 
Een ster voor het raam die je aan kunt doen 
Het is niet zo donker en koud meer op straat  
Als je langs al die lichtjes gaat 
Kerstmis is een tijd van brandend haardvuur 
De geuren van dennentakken en wijn 
Goede gesprekken, mooie herinneringen en… 
hernieuwde vriendschappen, samenzijn 

 
 
 
 
 
 
 

 


