
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nieuwsbrief 23 

 

Beste leden van Gère Weg. 

De 23e uitgave van onze nieuwsbrief ligt voor u. Het belooft voor onze vereniging weer 

een leuk jaar te worden.  Er staan diverse leuke optredens in onze agenda, met name ook 

tijdens festivals die voor ons nieuw zijn. Een goede gelegenheid voor ons om ons ook 

buiten de regio goed op de kaart te zetten.  We maken er samen een fantastisch jaar 

van! 

 

 

Het stokje gaat door!   

 
Herman van der Heijden. 

Je ziet het er niet aan af, maar deze nog steeds jong uit ziende man hoopt in april 

aanstaande zijn 74e verjaardag te vieren. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herman is geboren en getogen in Kerkdriel.  Zijn vader had een smederij. Het was er 

een gezellige boel. Naast het uit 11 personen bestaande gezin woonden ook tante Cor, 

tante Marie en opa en oma Ackermans bij het gezin van der Heijden in, hetgeen toch wel 

bijzonder genoemd kan worden. 

Na het doorlopen van de ambachtsschool volgde Herman de vakopleiding tot smid in 

Oosterhout. 

Zijn vader stierf op jonge leeftijd, waarna Herman samen met zijn broer de zaak 

voortzette. 

Na enkele jaren trouwde Herman en startte zijn huwelijk met een huwelijksreis  naar 

Griekenland en Joegoslavië.  Herman was in die tijd een van de eerste back-packers. De 

reis duurde maar liefst 8 maanden, waarna Herman met zijn toenmalige vrouw 

terugkeerde naar Nederland.  De familie vestigde zich in Epe, waar Herman werkzaam 

was  bij een smederij.  De familie werd verblijd met 4 kinderen. Na 7 jaar in de 

smederij te hebben gewerkt ging Herman aan het werk als onderhoudsmonteur bij  

exportslachterij Gosschalk, waar hij 25 jaar (tot zijn 60e) werkzaam was. 

Na de scheiding ontmoette Herman in 1995 de ons ook wel bekende Wilhelmien 

Glaudemans, tijdens carnaval in Kerkdriel. Na een LAT periode besloot het stel in 2002 

te gaan trouwen en zo definitief bij elkaar te gaan wonen in Kerkdriel.  

Na een bericht betreffende de oprichting van een smartlappenkoor was het Wilhelmien 

die hier wel interesse in had. Herman vergezelde zijn vrouw tijdens deze eerste 

repetitie en werd door Ivar zo enthousiast gemaakt dat hij ook maar besloot lid te 

worden. Alhoewel hij nooit eerder in een koor had gezongen bevalt het zingen hem 

prima.  Als Herman en Wilhelmien er met de auto op uit gaan wordt er vaak gezongen. 

Zingen is niet de enige hobby van Herman. Hij fietst graag, houdt zich bezig met 

siersmeden,  maakt schilderijen, biljart graag, bezoekt vele old-timer evenementen etc. 

Momenteel werkt hij in den Bosch aan een project t.g.v. 500 jaar Jeroen Bosch 

(siersmeden). 

Als het effe kan probeert hij ook met carnaval van de partij te zijn. 

Ook reed Herman als vrijwilliger gedurende 8 jaar met de buurtbus. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leuke herinneringen heeft Herman ook een de workshop die hij enkele jaren geleden 

mocht geven voor het Driels museum (Licht Lucht Water), waar vele jongeren  

informatie konden opdoen van het ambacht smid. 

Tussen de bedrijven door probeert Herman ook nog een goede opa voor zijn 7 

kleinkinderen te zijn. 

Duidelijk is dat Herman geen man is die graag achter de geraniums zit. Hij staat nog 

midden in het leven en weet hiervan te genieten. 

V.w.b. Gère Weg heeft Herman nog wel een opmerking.  Hij is van mening dat de 

optredens voor  de bejaarden soms te zwaar zijn.  Hij doet de suggestie voor deze 

doelgroep  een wat ander genre te zingen in de vorm van meezingers.  Liedjes die ze 

allemaal kennen. 

Groeten Herman.  

 

Van de bestuurstafel:   

De gezelligheid en het enthousiasme van onze leden zijn karakteristiek voor onze 

vereniging. Toch heeft het bestuur het idee dat enkele leden wel erg gemakkelijk 

wegblijven van repetities en optredens. Het bestuur wordt hierop ook regelmatig door 

leden geattendeerd. 

Natuurlijk kunnen er goede redenen zijn om te verzuimen (ziekten,  persoonlijke 

omstandigheden etc.) .   Meld je in elk geval af indien er omstandigheden zijn dat je niet 

aanwezig kunt zijn. 

Er wordt een registratie bijgehouden en inzichtelijk gemaakt welke leden met 

regelmaat, zonder enige kennisgeving weg blijven. Met deze leden zal het bestuur in 

gesprek gaan.  Mocht  blijken dat er onvoldoende motivatie aanwezig is zal met deze 

leden worden gesproken over het beëindigen van het lidmaatschap, zodat de weg vrij 

komt voor sterk gemotiveerde nieuwe leden die zich op de wachtlijst bevinden. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ledenvergadering 30 maart: 

Op 30 maart vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. Wij gaan er van uit dat 

iedereen die zich niet afgemeld heeft aanwezig zal zijn. De vergadering biedt aan 

eenieder zaken in te brengen die hij of zij van belang vindt. 

 

 

Onze jarigen: 

Sjannie v. Hooft  12 maart 

Jos de Lang 14 maart 

Jacinta Steenbekkers 17 maart 

Roos de Cock van Delwijnen 18 maart 

Germa  Verhoeven 25 maart 

Nelleke van Ruiten 28 maart 

 

Alle jarigen wensen wij nog vele jaren in goede gezondheid toe ! 

 

Lief en Leed 

Helaas hebben we binnen onze vereniging enkele leden die gezondheidsproblemen 

hebben. Wij wensen allen die dit betreft van harte beterschap en sterkte toe. 

Wette Dè: 

Onze voorzitter Jurgen van der Kammen een eigen bedrijf heeft opgericht (groothandel 

schildersproducten) en dat wij hem alle succes toewensen met zijn business. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RABO Clubkascampagne 

Ook dit jaar doen wij weer mee met de grote clubkascampagne van Rabobank Bommelerewaard. Als 

alle leden dit binnen hun familie zouden kunnen promoten levert dit al heel veel stemmen op. Dus 

breng het onder de aandacht bij familie, vrienden en bekenden, succes. 

 

 
 
 
 
 
 
 


