
 

Nieuwsbrief  14, jaargang 3  

Beste leden, 

Na een lange koude winter waar maar geen eind aan leek te komen 

is eindelijk de zon weer doorgebroken.  

We blikken terug op een aantal optredens van de afgelopen 

maanden en hebben weer volop nieuws vanuit het bestuur en de 

activiteitencommissie. 

Facebook 

In maart is officieel ons koor op facebook gegaan. Voortaan zullen 

alle bijzondere gebeurtenissen, activiteiten, optredens en nieuws 

van ons koor ook op facebook te volgen zijn. Ingrid en Ries zijn 

degenen die hiervoor zorg dragen en dankzij hun inspanning 

krijgen we nog meer bekendheid. 

VRAAG AAN ALLE LEDEN 

Regelmatig zullen er foto’s op facebook geplaatst worden. Als er 

leden zijn die vanwege hun privacy niet met hun gezicht op 

facebook willen komen, willen die dit laten weten, zodat men hier 

rekening mee kan houden.   

 

    

Liederentafel  

23 februari jl. was café het Luchtschip weer het decor voor onze 

liederen tafel. Dit keer hadden we geen gastkoor maar waren 

onze muzikale vrienden van Accordeonvereniging Vita Nova te 

gast. Hoewel het geen volle bak was deze avond hing er wel een 

gezellige sfeer. Er werd door het aanwezige publiek flink 

meegezongen en ingehaakt. En tot slot werden er nog enkele 

nummers ten gehore gebracht met extra ondersteuning van 

sommige accordeonisten. Al met al weer een geslaagde avond. 

Volgende keer hopend op meer publiek. Misschien met andere 

opzet en ondersteuning van onze facebook vrienden. 

Muzikale groet Riesje 

Algemene ledenvergadering 

Op 6 maart hadden we alweer onze jaarlijkse ledenvergadering 

die wederom erg druk bezocht werd. Een belangrijk agendapunt 

was de bespreking van het rooster van aftreden van de 

bestuursleden. Onze vaste juridische adviseur Johan Vissers was 

aanwezig om een en ander hierover uit te leggen. 

Het voltallige bestuur trad officieel af en is vervolgens weer 

unaniem gekozen door de leden voor een zittingsperiode van 2 

jaar. Ingrid van Berkel is toegetreden tot het bestuur om 

Monique de Cocq van Delwijnen te vervangen. 

Nadat alle agendapunten waren besproken mochten we 

concluderen dat we een gezellige en financieel gezonde vereniging 

zijn waarbij de betrokkenheid en het enthousiasme van de leden 

heel groot is.   

 



 

 

 

 

 
Optreden in Mariaheide 

Op 10 maart vertrokken we met de bus naar Mariaheide omdat 

we waren uitgenodigd door het smartlappenkoor “Wellie” om 

tijdens hun smartlappenfestival bij hen te komen optreden. 

Samen met hen en het smartlappenkoor De Borrelnootjes uit 

Heeswijk-Dinther was er een middagvullend programma waarin 

we om beurten onze smartlappen konden laten horen. Al snel zat 

ook hier de stemming er lekker in en ontstond er weer een heel 

gezellig feestje. Na afloop werden we getrakteerd op een 

heerlijk frietje en togen we moe maar voldaan weer richting 

onze thuishaven. 

Dat we ons ook hier weer goed op de kaart gezet hebben blijkt 

uit onderstaande reactie die we de volgende dag kregen 

toegestuurd van Marijke Blaauwhof. 

Naar aanleiding van jullie optreden, tijdens de 
smartlappenkorenmiddag in Mariaheide het volgende. 
 
Als oud dorpsgenote hebben mijn vriend Henk en ik enorm 
genoten!! 
Jullie koor was de sfeermaker van de middag. 
 
Muziek, kleding, uitstraling, enthousiasme en prima harmonische 
klankkleur vormden de ingrediënten van een z.g.n. Top optreden 
.....entertainment.    Proficiat!! 
 
Mvg. 
M. Blaauwhof 

 

 

Uitbreiding Koor 

Het bestuur heeft op voordracht van de dirigent besloten om het 

koor uit te breiden met 5 nieuwe leden vanwege de stabiliteit bij 

optredens. De nieuwe leden zullen benaderd worden en zullen de 

laatste repetitie 26 juni voor de zomerstop, gevraagd worden om 

bij de repetitie aanwezig te zijn. 

 

Nieuws van de muziekcommissie 

 
Tijdens het laatste overleg van de muziekcommissie is het 

inzingen van het koor besproken. Henk en Ivar hebben in goed 

overleg besloten het inzingen voor de repetitie niet langer meer 

plaats te laten vinden zoals wij dit kennen van het afgelopen 1,5 

jaar. Besloten is om in het vervolg te beginnen met een aantal 

nummers waarin de inzing oefeningen zijn geïntegreerd zoals 

bijvoorbeeld Bloeiende Twijgen en het lied van de IJssel. 

Door op deze manier om te gaan met het inzingen hopen wij dat er 

meer rust en structuur zal zijn tijdens de repetitie avonden. 

 

Met muzikale groet, 

Henk en Ivar 

 

 

 



 

 

OPTREDEN GÈRE WEG GELRE’S END HEDEL    

Op 21 maart 2013 was het dan zover dat we gingen zingen voor 

het ouderenwerk Hedel. Het publiek was die avond dan ook in 

groten getale aanwezig om Gère Weg te aanschouwen. We waren 

met vele zangers en zangeressen aanwezig die avond wat wel 

lekker zingt. De stemming zat er al vlot in en er werd uit volle 

borst meegezongen. Die avond waren er ook verschillende 

afgevaardigden van andere koren die ons ook wel eens wilden 

horen en zien. Het repertoire wat die avond weer zorgvuldig door 

onze muzikale leider was opgesteld viel bij het publiek goed in de 

smaak. Die avond brachten wij ook wat nieuwe nummers ten 

gehore die ook goed gewaardeerd werden.  

 

Zoals twee armen en een zoen een lekkere mee deiner en 

fluisterend verlangen bij velen van ons zeer geliefd omdat het zo 

lekker weg zingt en menigeen kippenvel bezorgt. Maar zoals aan 

elk optreden komt weer een eind. Na veel lovende woorden van de 

organisator en na onze toegift, werd er nog lekker nageborreld. 

En die avond waren er twee mannelijke koorleden die geen genoeg 

van Gelre’s end konden krijgen. Eenmaal in Kerkdriel aangekomen 

gingen zij nog even terug. Willem met zijn reservesleutel en Bèr 

even later met de jas van Willem waar de originele sleutel van 

Willem in zat en zo kreeg deze avond toch nog een goed 

slotakkoord. 

Mensen dit was het weer en hopelijk blijven we met zijn allen met 

zoveel passie en enthousiasme zingen. 

Chapeau voor ons allemaal. 

Groet Riesje 

Optreden in de Vaste Burcht in Rossum 

Na een toeristische route door de Parel van de Bommelerwaard 

belandde we ruim op tijd in de Vaste Burcht. 

Terwijl wij ons mentaal voorbereiden met een kopje koffie/ thee, 

stiefelden nog enkele bewoners richting de grote zaal. 

We begonnen natuurlijk met onze top een hit " bloeiende twijgen”  

Na een paar liedjes begon een enkeling voorzichtig mee te deinen. 

Bij de tweede sessie kwamen sommige al wat meer los en begonnen 

driftig mee te zingen en te zwaaien, (wat overigens bijna een 

blauw oog kostte) of dat nu aan de liedjes of aan het advocaatje 

lag dat laat ik maar effe in het midden. 

 

 



Er waren er zelfs bij die luchtaccordeon speelde, genieten toch? 

Gelukkig hoefde de bewoners zich niet in te laten schrijven voor 

een buitenlandse cursus, we zitten gewoon nog steeds bij ons 

Moeke voor de deur! 

Ik denk dat de bewoners genoten hebben, wel of niet zichtbaar en 

dat ze nog lang na kunnen genieten van een avondje, effe wat 

anders toch? 

Ik hoop namelijk als ik een " ouw Betje " mag worden dat er ook 

nog zoiets is als Gère Weg. 

 

Groetjes Carine 

 

Ps. Als jullie het niet erg vinden skip ik de bingo!!!!! 

 

Liederentafel Alem 

 

vrijdagavond 26 april 2013. 

Bij binnenkomst in het dorpshuis een leuk welkom met koffie en 

gebak.[tegen betaling uiteraard]. Om 21.15 uur onze 1e 

aankondiging van het optreden, waarna met volle overgave en inzet 

ons optreden bij de aanwezige toehoorders in het geheugen werd 

opgeslagen. In de pauze werden de aanwezigen verrast met 

optredens van 3 gedurfde pseudo-artiesten, die allen [probeerde] 

hun beste beentje of steentje bij te dragen. Na de pauze onze 2e 

sessie die begon met het welvertrouwde dorpsfeest [ahum],stond 

de zaal op zijn kop. Aan het einde de klapper van deze avond met 

FLUISTEREND VERLANGEN die met zeer veel inspiratie en inzet 

werd gebracht. Met een daverende ovatie en vele goede 

complimenten van zowel de organisatie en publiek, zijn wij zeer 

voldaan huiswaarts gekeerd. Al met al weer een zeer goed en 

verzorgd optreden van ons steeds beter wordend koor. Graag tot 

ons volgend optreden. 

M.V.G:  Jacqueline v Wanrooij. 

Optreden kroningsdag 

Het weer zat gelukkig mee. We konden genieten van een stralende 

zon. Voor de HEMA was een keurige ruimte vrijgemaakt voor ons 

optreden. De opkomst was groot. We straalden in onze wit/oranje 

kleding. Ook de Oranjevereniging werkte mee door hun 

geluidsinstallatie uit te zetten. Jammer dat de Kroon doorging 

met lawaai schoppen. Dat ons optreden aansloeg kon je goed zien 

aan het grote aantal mensen dat bleef staan luisteren, en stiekem 



 

 

 

Met een voldaan gevoel konden we het tweede deel afsluiten. 

Nu nog afwachten hoe de andere koren het er van af zouden brengen. 

Van lieverlee, ook na gesprekken met de diverse andere koren, begonnen 

we er in te geloven dat we wel een serieuze kans zouden kunnen hebben 

om met de bokaal naar huis te gaan. 

Dan om 17.30 uur de uitslag. Het bleek geen nek aan nek race te zijn 

geworden. Met een zeer groot verschil in punten waren wij de glansrijke 

winnaars van de Janus Kiep bokaal 2013. 

Het festival werd afgesloten met een gezamenlijk lied en vervolgens 

brachten wij nog 2 nummers ten gehore te weten: Fluisterend Verlangen 

en als uitsmijter het Dorpsfeest. 

Met een aantal koorleden sloten we de dag af in ons clubhuis Het 

Luchtschip. 

Na dit geweldige succes spraken we onderling af toch vooral gewoon te 

blijven en niet naast onze schoenen te gaan lopen na dit grote succes. 

Op maandagochtend heb ik serieus overwogen om te kiezen voor een zang 

carrière en niet naar mijn werk te gaan. Na overleg met mijn vrouw ben ik 

uiteindelijk toch maar gewoon gaan werken. 

 

Groeten Ber. 

 

meezingen. Men was enthousiast. Op naar ons volgende optreden. We 

gaan er weer voor.       Nelleke van Ruiten 

Janus Kiep festival in de Biechten in Den Bosch  

26 mei 11.00 uur.Op ons “plein” in Kerkdriel  verzamelen zich een 

veertigtal mensen, hoofdzakelijk gehuld in rood witte outfit.  Hier is 

vandaag ons vertrekpunt, van waaruit we met de bus vertrekken naar de 

Biechten in Rosmalen, waar we met een drietal andere koren gaan 

strijden om de Janus Kiep bokaal. Voor ons als koor een eerste 

optreden in competitie verband. Na een kort optreden van de 

organiserende vereniging Zing Maar Lekker Mee uit den Bosch mochten 

wij als eerste koor onze eerste van de twee te zingen sessies ten 

gehore brengen. Het eerste deel verliep prima. Onderling spraken we 

onze tevredenheid uit over de start van dit voor ons nieuwe 

evenement.Vervolgens traden  de drie andere koren, te weten 

San”g”doel uit Raamsdonkveer, de Bossche Jankers uit den Bosch en de 

Rooi Tulpen uit            St. Oedenrode op. Wat mij opviel was de grote 

verschillen tussen genoemde koren. Verschillen in het repertoire, 

uitstraling, maar vooral ook de presentatie. 

Met name de Rooi Tulpen uit st. Oedenrode, de winnaars van de Janus 

Kiep Bokaal 2012 vielen op door hun bijzondere presentatie. 

Nadat elk koor een presentatie had verzorgd volgde een korte pauze, 

waarna we weer “aan de bak” konden. 

Uiteraard hadden we onze mooiste nummers bewaard voor het tweede 

deel.Aan het enthousiaste publiek merkten we al wel dat onze 

presentatie indruk maakte. 

Ons slotnummer “Fluisterend Verlangen” werd met veel gevoel gezongen 

en kwam in de zaal goed over. 

 



Jaarlijks seizoen afsluiting feest bij Boerengolf in 

Hedel 

 

Woorden zijn overbodig. Het was een geweldige middag met de 

complimenten aan de organisatie en aan alle leden omdat iedereen 

zijn uiterste best had gedaan om in Tirolerstijl te verschijnen. 

Het levert in ieder geval weer een mooi plaatje op. 

Kledingvoorschrift 

We willen nogmaals het kledingvoorschrift onder de aandacht 

brengen. 

Waar brandweerrood vermeld staat wordt ook echt 

brandweerrood bedoeld. We zien nog regelmatig 

dat er afwijkende kleuren rood gedragen wordt. 

Het is de bedoeling dat er geen andere kleuren dan 

rood wit in de zomer en rood zwart in de 

winterperiode gedragen wordt. Ook geen andere 

kleuren gemengd met rood bij de accessoires. 

WINTEROUTFIT: ALS DE R IN DE MAAND ZIT 

DAMES:  

Vanaf het middel naar beneden  ZWART 

Schoeisel:   ZWART OF BRANDWEERROOD 

Bovenkleding:            ZWART OF I.C.M. MET 

BRANDWEERROOD 

Brandweerrode of zwarte accessoires (als je een rode bloes of vest 

draagt dan bijvoorbeeld zwarte broche, ketting, sjaal etc.) 

HEREN: 

Vanaf middel naar beneden   : ZWART 

Schoeisel:   ZWART OF BRANDWEERROOD 

Bovenkleding:   ZWART OF I.C.M. MET 

BRANDWEERROOD 

Brandweerrode of zwarte accessoires ( als je een rode bloes draagt dan 

bijvoorbeeld zwarte bretels of strik of sjaal etc.)  

BRANDWEERRODE GILETS ZIJN GEEN MUST VOOR ALLE 

MANNEN. JUIST VARIATIE IN DE ACCESSOIRES BIJ DE 

MANNEN MAAKT HET MINDER FORMEEL. 



ZOMEROUTFIT: ALS ER GEEN    R IN DE MAAND ZIT 

DAMES:  

Vanaf het middel naar beneden: WIT 

Schoeisel:   BIJPASSENDE SCHOEN  (geen 

zwart) 

Bovenkleding: WIT, OF IN COMBINATIE MET 

BRANDWEERROOD 

Brandweerrode of witte accessoires  (als je een rode bloes of 

vest draagt dan witte accessoires) 

HEREN: 

Vanaf het middel naar beneden: BLAUWE 

SPIJKERBROEK 

Schoeisel:    zwarte SCHOEN 

Bovenkleding:   WIT, OF IN COMBINATIE MET 

BRANDWEERROOD 

Brandweerrode of witte accessoires  (als je een rode bloes of 

vest draagt dan witte accessoires) 

UITZONDERING: KONINGSDAG  ZOMEROUTFIT MAAR DAN  

GEEN ROOD, MAAR ORANJE ACCESSOIRES 

 

 

Repetitierooster vanaf 2013 tot en met juni 2014 

 
Augustus, 21                    Januari, 8 en 22 

September, 4 en 8          Februari, 5 en 19    

Oktober, 16 en 30           Maart, 5 en 19 

November, 13 en 27        April, 2, 16 en 30 

December, 11                  Mei, 14 en 28    

                                        Juni, 11 en 25    

Lief en leed 

Chris van Dulmen zal in het najaar voor de eerste keer opa 

worden. 

Willem Prins is 2 weken geleden geopereerd en wij wensen hem 

van harte beterschap en hopen dat hij weer snel zijn partij kan 

komen meezingen want hij kan niet gemist worden!   

               

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 2013  

9 april Jürgen van der Kammen          

14 april Herman van der Heijden        

17 april Ingrid van Berkel                  

21 mei Henk Weijen                          

2 juni Connie Tiekstra                       

6 juni Toon Van Boxtel                      

14 juni Erica Van Hooft                    

23 juni Theo van Dulmen     

25 juni Marion Maas                                      

27 juni Jo Hooijmans 

30 juni Hester de Bruine 

2 juli Berta Heslenfeld 

2 juli Nelly Hermes 

16 juli Mario Broekmeulen 

16 juli Marianne Ijsveld 

22 juli Tonnie van Alem 

22 juli Sjef van Dulmen      

19 augustus René de Cocq van Delwijnen 

20 augustus Chris van der Kammen 

22 augustus Toontje van Aken            

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie een 

gezond en muzikaal nieuw jaar toe!!! 

Het stokje gaat door……      

Onze dirigent Ivar Schippers leren wij deze keer wat beter 

kennen.    

 

 

Hoe oud ben je? 

Ik zag het daglicht op 31 december 1963 in Kerkdriel en kreeg de 

namen Ivar Adrianus. Ik ben nu nog een half jaar 49. Op 31 

december 2013 word ik 50. 

Hoe ziet je gezinssituatie eruit? 

Op 1 juni 1984 ben ik getrouwd met Marijke van Osch en in 1993 

kregen wij onze dochter Evita. 8 jaar geleden is ons gezin 

uitgebreid met onze hond Bo.  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat voor werk doe je en bevalt het je? 

Ik werk sinds 1999 bij de Rabobank organisatie hier ben ik 

begonnen als medewerker Facilitair. 7 jaar geleden heeft er 

een fusie plaats gevonden en  sinds 5 jaar ben ik Teamleider 

Facility bij Rabobank Bommelerwaard en geef leiding aan 7 

medewerkers. De job die ik nu heb bevalt mij uitermate 

goed, geen dag is hetzelfde. Het zijn nu turbulente tijden 

ook binnen de bank maar ik voel mij als een vis in het water.  

Je komt uit een muzikale familie, heb je al van kinds af 

aan ambities om iets met die muzikaliteit te doen en wat 

zoal? 

Vroeger, dat is lang geleden, werd muziek mij met de 

paplepel ingegoten. Bij alle feesten en partijen kwam de 

accordeon naar voren en werd er met de hele familie 

gezongen. In de huiskamer van opa en oma met drie, vier 

rijen dik. Echte smartlappen van Oma, Opa en Ome Leen 

zoals; kindjes laatste wens, Ome Jan, Peter bracht zijn 

teerbeminde, het hutje bij de zee en ga zo maar door. Niet 

alleen het zingen interesseerde me, ook het bespelen van een 

instrument wilde ik graag leren. Ik heb een aantal jaren les 

gehad in het bespelen van een klarinet, ik kon het behoorlijk 

goed maar heb toen toch gekozen om op accordeon les te 

gaan bij Ome Leen.  

 

Ik speel nu de laatste tijd nog wel een beetje en pik de dingen wel 

weer snel op. Het gaat dan ook steeds beter. Ik ben ook bijna 

alles bij elkaar 25 jaar lid geweest van het kerkkoor st-Martinus, 

hier heb ik de rol vervuld van Tenor. 

Momenteel zit ik op zangles bij de muziekschool van Mieke 

Werger en hoop over twee jaar mij diploma zangpedagogiek te 

behalen.  

 

 

Heb je nog andere hobby's behalve muzikale? 

Naast mijn muzikale hobby’s heb ik ook een passie voor koken. Ik 

kook en eet graag Indonesisch, Vietnamees, Chinees, alles 

eigenlijk behalve aardappelen en pasta’s. 

Regelmatig ga ik nog een balletje slaan op de squash baan in den 

Bosch, dit doe ik eigenlijk te weinig omdat ik geen vaste squash 

partner heb. 

Ik ga graag op vakantie naar een land waar de temperatuur wat 

constanter is dan het wisselende weer wat wij in Nederland 

kennen, de laatste drie jaar is dat Turkije geweest daarvoor bijna 

altijd naar Spanje. Mijn hart ligt hier nog steeds, de Spaanse 

cultuur en mensen staan mij na aan het hart. Op het moment dat 

wij de grens overgaan naar Spanje voel ik mijn tweede thuis en 

gaat mijn bloed sneller stromen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heb je dromen die je ooit uit wilt laten komen? 

Dromen van verre reizen, bounty eilanden, liefde geluk en 

gezondheid gelden ook voor mij, het lijkt een cliché maar alles 

gaat zo als het gaat. Ik hoop dat ik het geluk blijf ervaren wat 

ik nu ken dan komen al mijn dromen uit.  

Wat betekent dan voor mij geluk, iets te doen te hebben, iets 

om van te houden, en iets om voor te hopen 

Hoe vond je het om gevraagd te worden om samen 

een smartlappenkoor in Kerkdriel op te richten? 

Ik liep zelf al een aantal jaren rond met deze droom maar 

dacht dan weer; hoe pak je dit aan, is er wel animo voor, is dat 

niet oubollig? Dat waren de vragen die dan opdoemden en weer 

wegebden. Ik dacht doe toch niet zo raar dat is niet aan jou 

besteed je bent gek. Ik zocht eigenlijk allerlei redenen om het 

juist niet te doen. Tot op die bewuste dag dat het voorstel 

kwam van iemand die net zo gek bleek te zijn als ik. Dat ze 

daar mij voor vragen, waarom, trek ik dat aan of zo. Een leuk 

gesprek gehad een vervolg aan gegeven en nu zit ik hier te 

schrijven en terug te blikken op alweer meer dan drie jaar 

bestaan van een smartlappen koor waar ik eigenlijk met de 

week trotser op word.  

Maar we zijn er nog niet. Ik hoop dat het koor de komende 3 

jaar dezelfde groei door zal maken als de eerste drie jaar, dan 

ben ik een zeer tevreden man. 

Hoe wil je dat ons koor er over 10 jaar voorstaat? 

Pfffffffffff moeilijke vraag, deze ga ik dan ook beantwoorden, veel te ver 

weg. Natuurlijk ga ik ervan uit dat het koor groeit, ik bedoel dan niet in 

omvang maar in kwaliteit. Als je ziet wat wij de laatste jaren hebben 

gepresteerd en hoe wij in de diverse gemeenschappen onszelf op de kaart 

hebben gezet, kijk ik met trots terug, en dat mogen de leden uiteraard ook 

doen. Misschien is dat besef er niet maar, blik maar eens terug naar het 

eerste optreden??? En vergelijk maar eens het optreden op het Janus Kiep 

festival zien jullie het verschil!!! Nou ik in ieder geval wel 

Maar we zijn er nog niet. Ik hoop dat het koor de komende 3 jaar dezelfde 

groei door zal maken als de eerste drie jaar, dan ben ik een zeer tevreden 

man. 

Heb je nog tips of ideëen voor ons koor? 

Ideeën 

Ideeën heb ik nog volop, deze ga ik echter pas delen op het moment dat ze 

naar mijn gevoel gedeeld moeten worden. Ik ga nu nog niet vertellen wat er 

bijvoorbeeld in mijn hoofd speelt om ons eerste lustrum tot een giga succes 

te maken, dat komt in het volgende seizoen aan de orde. Dit houdt de 

stimulans en uitdaging binnen het koor erin , wat staat er ons nu weer te 

wachten???? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips;  

Stimuleer elkaar op een goede manier. 

Spreek elkaar aan op een positieve manier. 

Houd het gevoel van saamhorigheid vast. 

Wie wil je dat er de volgende keer geïnterviewd wordt? 

Omdat we afgesproken hebben dat eerst het bestuur zich 

voorstelt zal ik het stokje doorgeven aan ons nieuwste bestuurslid 

Ingrid van Berkel. 

Voorbereiding rommelmarkt 2013 

De voorbereidingen van de rommelmarkt zijn in volle gang. De 

verzamelploeg is elke keer bij een inzameldag erg druk met spullen 

innemen en sorteren. Ook hier wordt weer met vol enthousiasme 

gewerkt door de leden en is het steeds ook weer een gezellige 

boel. 

Ook de commissies die de verantwoordelijkheid hebben voor de 

organisatie zitten niet stil en zijn elke maand druk met 

organiseren, regelen, onderhandelen en afstemmen. Het wordt 

steeds meer duidelijk hoe de rommelmarkt er op 27 oktober uit 

komt te zien. 

 We houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen en 

zullen jullie inzet vragen wanneer dat nodig is. 

Inmiddels is er een nieuw inleveradres. 

 
Het adres is: Familie van Dockum, Kievitsham 87 in Hoenzadriel 

de data waarop er weer spullen ingebracht kunnen worden zijn: 

Zaterdag 6 juli   van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Zaterdag 3 augustus  van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Zaterdag 7 september                  van 14.00 uur tot 16.00 uur    

Zaterdag 5 oktober                      van 14.00 uur tot 16.00 uur 

 

Deze data zullen ook regelmatig in het Carillon bekend gemaakt worden. 

 

 

Agenda 
  

9 juni korendag “De Krakende Noten” in Vlijmen 

23 juni D’n Delkant 

25 augustus sponsordag 

7 september korendag (avond) in Dodewaard 

12 oktober 2013 za av 7e Liederentafel, aanvang 20.00 uur, onder 

voorbehoud  

Van alle verzoeken zijn de data bekend, voor de invulling ontvangen jullie 

ruim van tevoren uitgebreid bericht. 

Tot zover het nieuws van het koor. 

 


