
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nieuwsbrief Gère Weg nr. 28 

Dit is al weer de 28e editie van onze nieuwsbrief. Via deze brief willen wij onze leden op de hoogte 

houden  van al dat betrekking heeft op onze vereniging en onze leden. 

Onze nieuwsbrief biedt  ook  aan alle leden ruimte om (opbouwende) kritiek te leveren of ideeën in  

te brengen.  Schroom niet en maak kenbaar wat je kwijt wilt. 

Wij hopen dat u onze nieuwe nieuwsbrief met plezier leest. 

 

EHBO: 

 

 

Het kunnen zich tijdens repetities, reizen en optredens calamiteiten voordoen waarbij leden in een 

situatie verzeild kunnen raken dat er EHBO hulpverlening dient te worden toegepast. Gelukkig 

beschikken we over een zestal leden die beschikken over geldige certificaten om deze hulpverlening 

op adequate wijze te kunnen bieden. 

Dit zijn: 

Anja Ackermans 

Berta  Heslenfeld 

Carine van Hoesel 

Hester de Bruine 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jenny Prins 

Ruud Oord 

Mochten er zich tijdens repetities en optredens zich incidenten voordoen dan bepalen deze mensen 

of en op welke wijze de hulpverlening wordt  ingezet. Aan alle anderen doen wij het vriendelijke 

doch dringende verzoek om afstand te nemen van het  “slachtoffer” zodat de EHBO ers in alle rust 

hun werk kunnen doen.  

 

DVD  van Gère Weg 

 

 

Er is een verzamel DVD van Gère Weg gemaakt (door Jan van Lent) 

Hierop staan: 

Optreden in het Kulturhuis (2016) 

Opnamen van het Bloemenmeisje en Bloeiende Twijgen (2011) 

Opnamen Lied van de |IJssel, Blauwe Korenbloemen, Accordeonbetovering (2013) 

Opname Kersvers Zuidenwind, Sierra en Fluisterend |Verlangen (2013) 

Korendag september 2015 

Kumt van Eiges: Ik droom van Brabant en Rosa 

Leise rieselt der Schnee (2011) 

Opnamen Luchtschip: 

Twee armen en een zoen, Donna Carmella, Land van Athenray, Huilen is voor jou te laat (2015) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De DVD kost slechts 7,50 en kan besteld worden bij Sjannie van Hooft. 

 

Nieuw initiatief:                         

 

Door het hele jaar heen maken wij als vereniging veel hoogtepunten mee. Achteraf moeten we vaak 

constateren dat het jammer is dat we zo weinig middels foto’s, filmpjes etc. hebben vastgelegd. Om 

deze redenen heeft het bestuur aan Carine van Hoesel en Cliff van Kessel gevraagd om de 

hoogtepunten van onze vereniging te registreren.  Beide dame’s hebben hun medewerking hiervoor 

toegezegd, waarvoor onze dank. 

 

Nieuwe leden: 

Recentelijk mochten wij  enkele nieuwe leden verwelkomen te weten: 

Fred Marechal en Harrie van Heugten, die beiden als accordeonist onze vereniging komen versterken 

en Bea van den Broek die een bijdrage gaat leveren als zangeres. Wij wensen allen een aangename 

periode bij onze vereniging. 

Kerstconcert 2017 

Eerder informeerden wij  jullie over de beëindiging van de samenwerking met fanfare La Harpe. Wij 

hebben aangegeven bezig te zijn met alternatieven om rondom  kerst toch  te kunnen optreden. Na 

intern beraad zijn wij tot de conclusie gekomen dat het niet verstandig is om in 2017 een 

kerstoptreden te plannen. De ervaring leert dat zo’n concert veel voorbereiding kent.  Afgelopen jaar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

is gebleken dat ons vaste repertoire onvoldoende kon worden gerepeteerd. Voor 2017 willen we veel 

aandacht geven aan de nieuwe nummers van ons repertoire, waarna we in 2018 betere 

mogelijkheden zien voor  een nieuw samenwerkingsproject voor kerstmis. 

 

Optredens Leijenstein: 

Wij weten dat ons koor erg populair is bij de bewoners van de Leijenstein. Hier treden we graag op 

echter, hebben we problemen met de leiding van de Leijenstein. Ons uitgangspunt is dat de 

bewoners van de Leijenstein gratis toegang dienen te hebben tot onze optredens bij de Leijenstein. 

De leiding van de Leijenstein stelt extra kosten te moeten maken (personeelskosten e.d.) en wil deze 

kosten doorberekenen aan de bezoekers. Wij zullen in overleg gaan met de Leijenstein om  het 

ontstane probleem (mogelijk via gemeentelijke subsidieregeling op te lossen. 

De Bus: 

Veelal maken we bij deelname aan korenfestivals gebruik  van de bus. Leden en  “aanhang” worden 

in de gelegenheid gesteld om tegen  een kostenvergoeding van deze dienst gebruik te maken. Tijdens 

de algemene ledenvergadering is verzocht om te bezien of een reductieregeling voor mensen die met 

meerdere personen uit een familie gebruik maken mogelijk zou kunnen worden. 

Het instellen van een reductieregeling kent veel haken en ogen en zal naar onze mening leiden tot 

eindeloze discussies.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Om deze redenen en gelet op het feit dat wij van mening zijn dat de kosten voor enkele keren per 

jaar goed te overzien zijn  heeft het bestuur besloten geen kortingsregeling in te voeren. 

 

Onze jarigen: 

14 mei:  Cis Verhoeven 

2 juni:  Connie Tiekstra 

6 juni :  Toon van Boxtel 

23 juni:  Theo van Dulmen 

25 juni:  Marion Maas 

27 juni:  Jo Hooijmans (v) 

30 juni:  Hester de Bruine 

Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag en nog vele jaren toe. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lichtkrant: 

Op verzoek van een van onze leden heeft het bestuur onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor 

het gebruik van een lichtkrant bij onze optredens. We hebben ons daarbij ook laten adviseren door 

deskundigen op dit gebied. Dit heeft geleid tot de conclusie dat een lichtkrant, gelet op de technische 

beperkingen niet het geschikte middel is om onze optredens op een hoger plan te brengen. 

Daarnaast zijn de kosten behoorlijk hoog.  Op basis van de verkregen informatie zijn wij van mening 

dat investering in een lichtkrant niet  verstandig is. 

 

 

Wette Dè 

Een van onze leden met regelmaat tulpen eet. Zijn voorkeur gaat uit naar de kleur rose. Hij is 

hiermee begonnen nadat hij bemerkte dat de hoge tonen er bij hem niet meer uit kwamen. Naar 

eigen zeggen werkt het op gezette tijden innemen van een tulpje perfect. 

Rabo Clubactie 

Ook dit jaar namen we weer deel aan de Rabo Club actie. 

Elk jaar doet  de Rabo, dank zij de medewerking van leden en andere onze vereniging goed gezinden  

een financiële bijdrage. Dit jaar kwam dit bedrag uit op   € 408,42  

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan dit niet onaardige resultaat. 

 

 

Onze agenda: 

25 mei:  Optreden Groesbeek 

11 juni:  Optreden Son 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 juni  Optreden mgr. Zwijsenschool 

2 juli:  Optreden Oisterwijk 

10 sept. Sponsordag 

16 sept: Optreden Rossum (o.v.b.) 

4 nov.:  Optreden 25 jaar KBO 

18 nov.  Meezingavond. 

 

 

 Het stokje gaat door naar…… 

Deze keer gaat het stokje naar ons koorlid Cliff van Kessel.  Cliff is geboren in het klooster in 

Velddriel, waar destijds een kraamafdeling was. Eigenlijk is haar echte naam Clementine, vernoemd 

naar een non in het klooster.  Zij was de jongste in het gezin van elf (!) kinderen. Haar oudste broer 

noemde haar altijd “ons klein Cliffke” omdat zij als hij thuis kwam van zijn werk altijd op de liedjes 

van Cliff Richard stond te dansen ..en zo is het voor altijd Cliff gebleven. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Haar vader had een tuinderij in de Grote Inghweg waar hij aanvankelijk aardbeien, tomaten en later 

ook bloemen teelde.  Zoals gebruikelijk werd ook van de kinderen verlangd een steentje bij te 

dragen. Na haar havo opleiding volgde Cliff een secretaresse opleiding bij Schroevers, waarna ze 

gedurende 3 ½  jaar werkzaam was bij de Rabo te Zaltbommel. 

Cliff was altijd al geïnteresseerd in het vak van tandartsassistente. Toevalligerwijs liep zij iemand 

tegen het lijf die haar binnenloodste bij de tandartsenpraktijk in Zaltbommel, waar zij na een part-

time opleiding tot tandartsassistente  als volwaardig tandartsassistente haar werk  kon verrichten. 

Begin tachtiger jaren kreeg zij verkering met de in deze omgeving wel bekende Gerard van Kessel 

(architectuur en projectmanagement). Het stel kreeg 2 dochters Merel en Kirsten. 

Vanwege de zorg voor deze kinderen en de administratieve werkzaamheden die Cliff t.b.v. haar man 

verrichtte is zij toen gestopt bij de praktijk in Zaltbommel. 

Inmiddels zijn beide dochters op een leeftijd gekomen dat ze zich aardig zelf kunnen redden.  Merel 

(24) studeert communicatie wetenschappen in Nijmegen en woont in den Bosch en Kirsten (22) 

studeert psychologie in Tilburg. 

Toen zij 8 jaar geleden door Tandartsenpraktijk ’t Plein benaderd werd om daar part-time te komen 

werken, hoefde zij daar niet lang over na te denken.  Door digitalisering van verschillende 

werkzaamheden op kantoor kwam er voor Cliff weer ruimte vrij om haar oude beroep weer op te 

pakken en daar heeft ze tot op vandaag geen spijt van.  

Daarnaast heeft Cliff ook nog diverse hobby’s. 

Zij organiseert graag (familie) feestjes, wandelt en schrijft graag en maakt prachtige schilderijen. 

Sinds 2013 maakt Cliff ook deel uit van ons smartlappenkoor.  Samen met haar zus Lia zag ze het koor 

bij een optreden en besloten de dames zich bij het koor aan te sluiten.  Cliff vindt het geweldig om 

deel uit te maken van het koor.  Alhoewel het genre niet volledig  aansluit bij hetgeen Cliff het liefste 

zingt  (zou graag wat meer  hedendaagse liedjes zingen)  geniet ze van de onderlinge gezelligheid. 

Cliff is onder de indruk van de organisatie van onze vereniging, de wijze waarop alle werkzaamheden 

worden verricht en de resultaten die dit oplevert.   Groot respect heeft ze ook voor onze 

activiteitencommissie, die steeds weer in staat is projecten op te zetten en tot in de puntjes te 

regelen. 

Wij hopen  nog lang van de diensten van Cliff zowel als meezingend lid, of anderszins gebruik te 

mogen maken.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


