
 

 

 

Beste leden, 

Dit is alweer de 26de nieuwsbrief van Smartlappenkoor Gère Weg. 

De agenda is weer zover als bijgewerkt en ook de nieuwe nieuwsbrief hebben jullie weer voor je. Hebben jullie artikelen, 

berichtjes of iets anders wat je op de website gepubliceerd willen hebben geef dit even door aan Ber van Rooij. 

Mobiel telefoonnummer 06-16716275 

Hartelijk dank voor jullie input, 

Namens het bestuur Gère Weg 



 

 

 

Optreden 27 augustus 2016 op de jaarmarkt in Est. 

Voor het eerst na de zomervakantie hebben we het opgetreden op de jaarmarkt in Est. Naast Gère Weg trad ook het 

Waardenburgs Visserskoor op. 

Op weg naar Est kwamen we weer langs de levensgevaarlijke rotonde van Nelleke.  

Gelukkig waren we redelijk op tijd en konden we de auto naast de jaarmarkt kwijt. Daar zagen we al de nodige koorleden 

staan. De opkomst was heel goed.  Je kan wel nagaan dat wij, na de lange zomer vakantie, ontzettend veel bij te kletsen en te 

roddelen hadden.  Hierdoor hadden we nauwelijks tijd voor de jaarmarkt.  

Op deze jaarmarkt zijn diverse soorten kramen aanwezig. Zo kun je heerlijk struinen tussen oude brocante en geweldige 

snuisterijen, en er zijn ook nieuwe producten te koop. Als klap op de bekende vuurpijl is er ook een verloting op de markt. En er 

is een verkoop bij opbod-markt. 

Eerst was er het optreden van het Waardenburgs Visserskoor, een echt mannenkoor. Het repertoire bestond uit 

Nederlandstalige zeemansliederen en uit bestaande Shanty’s , vertaald in het Nederlands. De enige storende factor waren de 

onderbrekingen voor de loterij. 

Hierna mochten wij voor het eerste deel van ons optreden starten. Doordat wij na de vakantie nog niet geoefend hadden was 

de start wat roestig. Maar we hadden al snel de smaak weer te pakken. Iedereen had er duidelijk weer zin in. De liederen 

galmden over de jaarmarkt. Maar ook wij werden keer op keer onderbroken door de loterij. 

Na de pauze, waar in vooral tijd voor de loterij, was het weer de beurt aan het Waardenburgs Visserskoor, en de loterij. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Hierna ware wij weer aan zet voor het laatste deel van ons optreden. Je kon duidelijk merken dat de kelen goed 

gesmeerd waren tijdens de pauze. Het klonk weer als vanouds. Hiervoor kom je naar Gère Weg luisteren. Ook de 

diverse toeschouwers waren lovend over het optreden. vooral het contrast met het mannenkoor viel iedereen op. 

Het is toch veel mooier als je vierstemmig kan zingen. 

Weer op weg terug naar huis, en……. “Let op bij de rotonde Nelleke”. 

Gère Weg bedankt. 

 

Van de Bestuurstafel: 

Mega Snuffelmarkt: 

Eerder spraken wij af dat wij dit jaar een tweede rommelmarkt zouden gaan organiseren. Gevoed door reacties uit 

de wandelgangen en onze A.L.V. zijn we tot de conclusie gekomen dat het organiseren van een snuffelmarkt 

onevenredig veel energie en kosten met zich mee brengt dat we hebben gekozen voor een andere optie. 

We hebben ons ingeschreven als deelnemer van de jaarlijkse Mega snuffelmarkt bij de Brabanthallen in den Bosch.  

Wij hebben zowel op zaterdag 19 als op zondag 20 november 2 kramen beschikbaar. 

Het is de bedoeling dat we op deze dagen de nog te verhandelen restantspullen van onze rommelmarkt , aangevuld 

met overige door jullie aan te leveren courante spullen door ons aan de man worden gebracht. Het grote voordeel 

is dat we  geen organisatiekosten hebben! 

Voorts is dit een mogelijkheid om van onze “voorraad”af te komen 

.Bovendien hopen we nog een centje over te houden. 

Genoemde Megamarkt wordt zowel op zaterdag als op zondag door vele duizenden bezoekers bezocht. 



 

 

  

 
Genoemde Megamarkt wordt zowel op zaterdag als op zondag door vele duizenden bezoekers bezocht. 

Wat vragen wij aan onze leden: 

Medewerking om de aanwezige spullen te verzamelen en in te laden (waarschijnlijk op 18 november) 

De materialen te vervoeren naar den Bosch om deze op zaterdag te verhandelen. 

De tweede zending (voor zondag) te verzamelen en te vervoeren naar den Bosch (waarschijnlijk zondagmorgen). 

Aanwezigheid voor verkoop op zondag. 

We zullen t.z.t., afhankelijk van de beschikbaarheid van de leden een rooster maken. Op dit moment verzoeken wij  jullie te 

laten weten of je op 18 november (n.m.), 19 november en of 20 november mogelijkheden hebt om je medewerking te 

verlenen. 

Gaarne een mailtje naar Bervanrooy@gmail.com 

Vertrek: 

Audrey Vissers heeft laten weten haar lidmaatschap te willen beëindigen. Vanwege gezondheidsredenen moest zij te veel 

repetities en optredens missen. Het bestuur heeft, de oorzaak van de afwezigheid kennende steeds de nodige coulance 

getoond.  Audrey heeft er nu voor gekozen niet langer lid te willen zijn. Zij heeft zich wel laten plaatsen op de wachtlijst voor als 

haar gezondheid in de toekomst  een hernieuwd lidmaatschap mogelijk maakt. 
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Ook Marjo Broekmeulen heeft onze vereniging verlaten.  Haar drukke agenda leidde er toe dat zij geen mogelijkheden meer 

ziet om als waardig lid deel te blijven uitmaken van onze vereniging, en hierdoor  het lidmaatschap voor anderen (wachtlijst) 

te blokkeren. 

Nelleke Hermes heeft ook aangegeven te zullen stoppen met het koor. Met pijn in haar hart neetmm zij ook afscheid echter 

wil ze graag verbonden blijven met het koor en heeft daarom aangegeven dat zij graag bij de club van honderd aan wil sluiten. 

Wij respecteren de besluiten en danken Audrey, Marjo en Nelleke voor hun inzet bij onze vereniging. 

Ondertussen is het bestuur druk doende de open gevallen plaatsen op te vullen met nieuwe enthousiaste zangers (essen) 

Onze jarigen: 

6 september   Carine van Hoesel  18 oktober   Piet van Tuyl 

19 september   Jacqueline van Wanrooij 22 oktober   Ries Schippers 

24 september   Meggy v.d. Kammen  23 oktober   Helma Gooijert 

29 september   Marijke de Jong   27 oktober   Leo van Eeuwijk. 

8 oktober   Jo Hooijmans (de man)   



 

 

  

Wij wensen alle jarigen nog vele jaren in goede gezondheid! 

 
Ons repertoire: 

Onlangs kwam ons ter ore dat een aantal leden de mening is toegedaan dat ons repertoire hen minder aanspreekt. Voor het bestuur 

was dit signaal voldoende om hier serieus aandacht aan te schenken. In overleg met het bestuur wordt door de muziekcommissie 

een enquête opgesteld met de bedoeling om een beeld te krijgen van welke nummers van ons huidige repertoire wel en welke 

minder favoriet zijn en welke nummers wellicht aan ons repertoire zouden moeten worden toegevoegd.  Smaken  blijven verschillen, 

maar wij hopen dat deze enquête ons wel handvaten zal bieden om tot een repertoire te geraken waar het merendeel van ons koor 

zich in kan vinden. 

Het stokje gaat door naar….. 

Deze keer gaat het stokje door naar Germa Verhoeven. 

Germa is een  Kerkdrielse.  Zij komt uit een gezin bestaande uit vader, moeder en 2 kinderen, Germa en haar 4 jaar jongere broer 
Hans. 
Na een aantal jaren verkering is ze samen gaan wonen in Velddriel, waar het bedrijf van haar man Frank gevestigd is. 
Germa en Frank hebben 2 kinderen te weten Mathijs (11) en Femke (9). 
Na haar MEAO opleiding ging Germa aan de slag bij bouwbedrijf Roest en Busker  (overgenomen door Buko), waar  
zij inmiddels bijna 25 jaar werkzaam is als algemeen secretaresse. 
Germa is vanaf het  ontstaan van Gère  Weg lid. Het was haar moeder Bets (ook een gewaardeerd lid  
Van onze vereniging) die Germa adviseerde bij het smartlappenkoor te gaan. Echt iets voor jou, zei  
Bets. Germa heeft het altijd leuk gevonden om te zingen. Zij was ook jarenlang lid van het kinderkoor  
In Kerkdriel. In het zingen vindt zij een goede ontspanning en komt zij even los van de dagelijkse Troubles. 

Germa heeft op het koor vele mensen leren kennen met wie zij inmiddels een leuke band heeft opgebouwd. 

 

 



 

 

 

 

Ze  zet zich graag in voor allerlei maatschappelijke zaken.  Zo was zij jarenlang actief bij het  

Vrijwilligerswerk van de Muggenheuvel en het Oranje Verenigingscommitee in Velddriel. Ook is ze bestuurslid van de  

personeelsvereniging van Buko. 

Dat Germa op organisatorisch gebied wat in haar mars heeft  hebben we ondertussen mogen er- 

varen.  Al  jarenlang weet zij, samen met enkele andere toppers  ons  jaarlijks uitstapje en  onze  

jaarlijkse  sponsordag steeds weer op een geweldige manier  tot iets bijzonders te maken. 

Desgevraagd heeft Germa nog wel een opmerking over ons repertoire. Graag zou ze willen dat dit  

wordt  vervangen door wat modernere smartlappen/levensliederen. Het huidige repertoire vindt 

zij aan de  “oubollige” kant. 

Ze is er trots op bij zo’n gezellige vereniging te zitten 

Germa, bedankt voor jouw medewerking en tot de volgende repetitie. 

 

Voor input van de volgende nieuwsbrief houden wij ons zeer aanbevolen. Neem contact op met het secretariaat. 



 

 

  

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 


