
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief smartlappenkoor Gère Weg nr. 32. 

Voor jullie ligt al weer de 32e editie van de nieuwsbrief van ons smartlappenkoor Gère Weg. De 

bedoeling van deze nieuwsbrief is het informeren van onze leden betreffende alle zaken die binnen 

onze vereniging spelen. Het biedt leden ook de mogelijkheid om ideeën en meningen te ventileren. 

Wij wensen jullie  veel  leesplezier! 

 

Het stokje gaat door  naar:….. 

Deze keer gaat het stokje naar Jacinta  Steenbekkers. 

Jacinta maakt (zoals veel andere koorleden), deel uit van de familie van der Kammen. Op zich is het 

dan ook niet vreemd dat Jacinta zich aangesloten heeft bij ons smartlappenkoor. Deze familie staat 

bekend om zijn muzikaliteit. Naast het feit dat ze het leuk vinden om muziek te maken en te zingen 

zijn ze ook nog eens  gère weg! 

                                                          

Al van kinds af aan maakte Jacinta vaak mee dat de familie, ondersteund met accordeons spontane 

familie concerten organiseerde, waarbij de smartlap veelal de boventoon voerde. Zij bewaart hier 

goede herinneringen aan. Toen op initiatief van o.a. Ivar Schippers (onze dirigent en volle neef van 

Jacinta) in 2010 het voornemen kenbaar maakte een smartlappenkoor op te starten was Jacinta er 

als de kippen bij om zich bij dit koor aan te sluiten. Zij zingt (niet onverdienstelijk)  de tweede stem. 

Via een omweg kwam Jacinta terecht op de kappersschool. Later behaalde zij ook nog het diploma 

vakbekwaamheid voor het kappersvak. Het is het kappersvak dat ze vele jaren uitoefende en waar 

haar passie ligt. 

Ondertussen runt zij , samen met haar man Antonie ook nog  haar gezin. Haar oudste zoon Bjorn  

(17) volgt een opleiding bij de Rooi Pannen in Tilburg en dochter Iza (14) volgt het Havo onderwijs in 

Zaltbommel (Cambium). 

Toen Jacinta  Anthonie leerde kennen was hij nog werkzaam in de champignons. Dat er iets broeide 

tussen Anthonie en Jacinta was ook tante Johanna niet ontgaan.   Het was tante Johanna (de moeder 

van Ivar en Ries) die ook op hetzelfde adres werkte, die het laatste zetje gaf om tot een serieuze 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
relatie te komen.  Zij nodigde  Anthonie uit op de bruiloft van Ivar,  met het idee daar beide 

“tortelduifjes”een dienst mee te bewijzen. 

Haar schot was midden in de roos.  

 

 

Op zaterdagen is Jacinta met haar gezin ook te vinden bij DSC. Beide kinderen zijn daar actief lid en 

spelen op zaterdagen hun wedstrijden. Zij geniet van de gezelligheid in de kantine onder het genot 

van een glaasje gerstenat. 

Ook geniet ze er van met de hele familie op wintersport te gaan naar Oostenrijk. 

Als er wat te feesten valt is ze er zowiezo graag bij. 

Jacinta  past prima binnen onze vereniging want ook wij zijn Gère Weg. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze jarigen: 

12 maart Sjannie van Hooft 

14 maart Jos de Lang 

17 maart Jacinta Steenbekkers 

18 maart Roos de Cock van Delwijnen 

20 maart Ruud Oord 

25 maart Germa Verhoeven 

28 maart Nelleke van Ruiten 

30 maart Mari Hooijmans 

30 maart Harrie Okkerman 

1 april Rietje van Dulmen 

9 april Jurgen van der Kammen 

14 april Herman van der Heijden 

17 april Ingrid van Berkel 

Een lange lijst deze keer. Als ik terugtel dan zijn  al deze koorleden verwekt in de maanden juni/juli. 

Zou deze periode de beste tijd zijn om mensen met gouden stemmetjes te verwekken ? 

In elk geval allemaal van harte gefeliciteerd en nog vele jaren 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onze voorlopige agenda: 

27 april Noorderkroon den Bosch 

20 mei De Buke Heerewaarden 

22 mei Babbels Kerkdriel 

27 mei Smartlappenfestival Oss 

16 dec. Cello Vught 

22 en 23 dec. Kerstconcert Alem 

Kooruitje: 

24 juni !! 

 

Overlijden Johanna Schippers 

Begin maart overleed  de moeder van Ivar en Ries Schippers.  Johanna Schippers was nagenoeg altijd 

aanwezig bij onze optredens . Zij genoot met grote trots en enthousiasme van “haar” koor.   Als 

supporter van het eerste uur maakte zij a.h.w. deel uit van ons koor. Zij  laat zeker een leegte achter. 

Wij wensen de familie veel sterkte. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributie: 

Wij hebben een laagdrempelig koor. Dat betekent dat we ook graag willen dat mensen met een 

kleinere portemonnee lid moeten kunnen zijn van ons koor en dat een hoge contributie geen 

drempel mag zijn. Vanaf het ontstaan van onze vereniging (2010) kent onze vereniging een 

contributie van slechts 60 euro per jaar, een contributie die, vergeleken met andere 

smartlappenkoren super laag genoemd mag worden. Tot op heden hebben wij ons dank zij een zeer 

meedenkende gastheer (geen zaalhuur) en een aantal vrijgevige sponsoren goed kunnen redden. 

Ondanks de beperkte inkomsten uit contributiegelden werd jaarlijks een kosteloos clubuitje 

georganiseerd met een waarde van minimaal 50% van de betaalde contributie. 

Ondertussen (we zijn inmiddels 8 jaar verder) blijven de kosten stijgen en teren we in. Dit is dan ook 

de reden dat het bestuur heeft moeten besluiten een beperkte verhoging van de jaarlijkse 

contributie door te voeren, tot het nog steeds beperkte bedrag van 75 euro per jaar. 

Deze verhoging gaat in per 1 januari 2019 ! 

Wij hopen en gaan er van uit dat de leden begrip zullen hebben voor deze aanpassing. 

 

Mutaties: 

Helaas heeft  Ingrid van Berkel  vanwege haar drukke werkzaamheden haar bestuurslidmaatschap 

moeten beëindigen. Wij bedanken haar voor de geweldige inzet die zij heeft getoond en zijn blij een 

beroep op haar te mogen blijven doen als lid van de activiteitencommissie! 

Haar lege plaats zal worden ingenomen door Mari Hooijmans, die  reeds liet blijken zich extra te 

willen inzetten voor onze vereniging. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in  hem een waardige 

opvolger te hebben gevonden van Ingrid. 

                                                                      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tijdens de ALV d.d. 21 maart werden Jurgen van der Kammen en Ber van Rooij in de functies van 

voorzitter en secretaris herbenoemd en mogen zij onze vereniging wederom gedurende 2 jaar van 

dienst zijn. 

Wij wensen allen een vruchtbare periode toe. 

Bruikleenovereenkomsten 

Gère Weg heeft in het verleden diverse materialen aangeschaft en in bruikleen gegeven aan de 

leden. 

Dit betreft o.a. instrumenten, standaards, tassen, muziekmappen, lampjes, sweaters, stropdassen 

rozen etc. 

Gebleken is dat niet alle bruikleenovereenkomsten up to date zijn. De komende maanden willen wij 

de bruikleenovereenkomsten actualiseren en zullen wij de leden vragen een nieuwe geactualiseerde 

bruikleenovereenkomst te tekenen, zodat onze “winkel” weer op orde is. 

 

Wette dè 

Op 25 februari traden we op bij Cello in Vught.  Onder het publiek bevond zich een expert op het 

gebied van smartlappenkoren, tevens bewoner van Cello.   Betrokken persoon  had een geoefend 

oor, in het bijzonder voor de begeleidende accordeonisten.  Na het optreden werd een van onze 

accordeonisten (Fred Marechal) in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat hij er 

geen zak van kon. Fred heeft zich deze kwalificatie zeer aangetrokken en zijn dagelijkse oefeningen  

(1 uur per dag) uitgebreid tot 2 uur per dag. We moeten er altijd voor beducht zijn dat er zich  bij 

optredens deskundigen bevinden onder het publiek.  Elke valse noot wordt door hen geregistreerd 

en soms volgt een keiharde confrontatie 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


