
 

 

 

Beste leden, 

 

Dit is alweer de 21de nieuwsbrief van Smartlappenkoor Gère Weg. 

Enige tijd geleden is nummer 20 geplaatst en nu dan nummer 21. Er is een nieuwe rubriek toegevoegd, van de bestuurstafel. 

Hierin is te lezen welke vragen het bestuur zoal bezighouden en waar de aandacht naar uitgaat in een bepaalde periode. Het 

betreft punten die tijdens bestuursvergaderingen de aandacht krijgen en welke het bestuur middels de nieuwsbrief met de 

leden wil delen. 

Ook blijft het bestuur de oproep doen om jullie uit te dagen om ook artikelen, berichtjes of iets anders aan te blijven dragen 

voor de nieuwsbrief. 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. 

Nog een nieuwe rubriek “uit de koker van”. Dit zijn stukjes van bestuursleden of leden van het koor waarin men alles kan 

vertellen wat men maar wil dit kan over het koor zijn, wat houdt je bezig, wat zijn de verwachtingen etc. 

Alvast hartelijk dank voor jullie input, 

Namens het bestuur Gère Weg 



 

 

 

Beste Allemaal, 

Uit de koker van... 

Mij... 

Toen ik gevraagd werd om een stukje te schrijven mocht ik zelf weten waar het over  zou gaan. Dus ik wil jullie laten weten 

waar ik nu druk mee ben: het organiseren van de ouderenmiddag. Samen met Willem, Bets en Ingrid proberen we het zo goed 

mogelijk te regelen. Overal moet aan gedacht worden: hoeveel mensen kunnen/mogen  er binnen, wat wordt het programma 

en wat organiseren we voor de ouderen uit de Leijenstein en omgeving. Wij denken een heel mooie dag in elkaar gezet te 

hebben. En we hopen dat de mensen een supermiddag hebben. Elke activiteit die je organiseert blijft spannend. Als deze 

nieuwsbrief uitkomt is deze middag al geweest en in deze zelfde nieuwsbrief zal, hoop ik, een laaiend enthousiast verslag 

staan. Dan hebben wij niet voor niets de vele voorbereidingen gedaan.  

Anja Ackermans 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Onze Jarigen: 

2 juni Connie Tiekstra  23 juni Theo van Dulmen 

6 juni Toon van Boxtel  25 juni Marion Maas 

14 juni Erica van Hooft  27 juni Jo Hooijmans 

30 juni Hester de Bruine 

 

2 juli Gerjo Lentjes  9 juli Bets Nendels 

2 juli Nelly Hermes  16 juli Marjo Broekmeulen 

2 juli Berta Heslenfeld  16 juli Marianne Ijsveld. 

Wij wensen alle jarigen nog vele jaren in goede gezondheid. 

 

 



 

 

  

 
Het stokje gaat door naar Jo Hooijmans 

Ik ben deze keer niet ver van huis gegaan om de vaste rubriek   “het stokje gaat over naar” vorm te geven. Het   “slachtoffer” is 

deze keer niemand minder dan mijn gewaardeerde buurvrouw Jo Hooijmans. 

Jo is  (net als ik) geen echte Drielse. Jo is geboren en getogen in Volkel, waar ze haar huidige man (Wim Hooijmans) leerde 

kennen. Wim (wel een echte Drielse) was gelegerd op de vliegbasis Volkel. 

De keuze voor de dame’s in Volkel was groot. Toch was het Wim Hooijmans waarvoor Jo uiteindelijk zwichtte. Sinds 1965  is ook 

Jo in Kerkdriel woonachtig en aardig op de hoogte wat er zich in Kerkdriel en omgeving afspeelt. 

Jo en Wim kregen 3 zoons.  Deze 3 zoons hebben samen 5 kleinkinderen waar Jo  en Wim echt van kunnen genieten. 

Jo hoopt dit jaar 75 jaar te worden en is daarmee het oudste lid van onze vereniging. Zij is vanaf de oprichting lid van Gère Weg.  

Zij vindt het erg leuk om te zingen.  Jo was de jongste uit een gezin van 9 kinderen. Haar vader was boer. De kinderen moesten 

uiteraard meehelpen. Jo weet zich te herinneren dat er tijdens het aardappelrooien uitbundig gezongen werd. Dit ging 

uiteraard niet onopgemerkt voorbij. De zangtalenten  van de familie werden in de hele omgeving geprezen.   

Het moet nogal gek zijn als Jo een repetitie over slaat. Steeds ziet zij uit naar de volgende repetitie, of nog leuker een volgend 

optreden.  Jo vindt dat er de laatste tijd veel te weinig wordt opgetreden, zeker als we dit vergelijken met voorgaande jaren. 

Alhoewel de gezondheid  niet helemaal optimaal is (rugklachten t.g.v. hernia) hoopt Jo nog vele jaren  deel uit te maken van 

onze mooie vereniging.   

 



 

 

  

Van de Bestuurstafel. 

De stemperiode voor de Rabo Clubkas Campagne 2015 is afgelopen. De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend. 

Rabobank Bommelerwaard heeft in 2015 50.000 euro beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. In totaal 

hebben maar liefst 208 verenigingen en stichtingen uit de Bommelerwaard meegedaan aan de Campagne. Er is volop actie 

gevoerd om stemmen te werven en met resultaat ! 

De stemmen zijn geteld:In totaal hebben 4.187 leden van de Rabobank Bommelerwaard hun stem uitgebracht gedurende de 

periode van 14 t.m. 30 april. Dat is 36 % . Samen brachten zij 20.147 stemmen uit. Hierdoor komt de waarde van 1 stem op 2 

euro en 48 cent. Ieder lid heeft 5 stemmen uitgebracht, hetgeen betekent dat per lid 12 euro en 40 cent werd gedoneerd aan 

de verenigingen die zij een warm hart toe dragen. 

Wat betekent dit voor onze vereniging ? 

Er werden 174 stemmen op Gère Weg uitgebracht. Dit levert een bedrag op van € 431,83. 

Een prima resultaat met dank voor alle Raboleden die op ons gestemd hebben. 

Valse verwachtingen: 

Onze vereniging kent gelukkig vele enthousiaste leden. In hun enthousiasme wil het wel eens voor komen dat leden andere 

geïnteresseerden het idee geven dat  het voor iedereen mogelijk is om als actief lid bij onze vereniging aan te sluiten. Als deze 

mensen zich vervolgens melden worden zij geconfronteerd met de bestaande wachtlijst met alle vervelende consequenties 

van dien.       

Indringend verzoeken wij de leden geen valse verwachtingen op te roepen  bij potentiële nieuwe leden. Plaatsing op de 

wachtlijst is uiteraard altijd mogelijk. Het bestuur en dirigent zullen hier op een  zorgvuldige wijze mee omgaan. 

 



 

 

  

Van onze altijd actieve lid Bets Nendels ontvingen wij onderstaand verslag van ons optreden in de Leijenstein d.d. 31 mei j.l. 

 

Vanaf 13.00 verzamelden de leden van Gère Weg zich in een speciaal voor ons in de Leijenstein gereserveerde kamer waar petjes, 

schortjes en door Ingrid en Anja gemaakte sjaaltjes met klomp, voorzien van de naam Gère Weg werden uitgedeeld. Het zag er 

allemaal schitterend uit. Om half twee ging de zaal open en meldden zich de eerste gasten. 

Bij de ingang werden consumptiebonnen en gratis loten voor de loterij uitgedeeld. Voor iedereen was er koffie met cake. Er waren 

prachtige prijzen beschikbaar gesteld, door diverse bedrijven. 

Om 14.30 uur starten wij met onze eerste sessie. Het ging perfect. 

In de pauze vond de loterij plaats en traden de Jantjes op. Dit werd door het publiek erg gewaardeerd. De bezoekers konden 

genieten van een drankje en een hapje.   Velen dezen zich te goed aan advocaat met slagroom. 

Na ons tweede optreden (dat ook weer goed verliep) was er een optreden van Jantje Koopmans. Sommigen dachten dat het niet 

Jantje Koopmans zelf was, maar hij leek er toch wel erg veel op. Ook tijdens deze pauze  konden er weer prijzen gewonnen worden, 

welke overigens door het koor beschikbaar waren gesteld, terwijl het publiek ook nog eens gebruik kon maken van de aanwezige 

horecavoorzieningen. 

Ook het derde optreden verliep weer geweldig. We kregen veel complimenten, vooral voor het Indisch Visserslied dat voor ons voor 

het eerst tijdens een optreden werd gezongen. 

Ik wil iedereen die heeft meegewerkt aan het welslagen van deze dag hartelijk dank zeggen. 

 

Groetjes, 

Bets Nendels. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 


