
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nieuwsbrief 30. 

Beste koorleden. Voor de 30e keer willen wij jullie middels een nieuwsbrief 

nader informeren over een aantal zaken betreffende onze vereniging en haar 

leden. Tevens willen we iedereen die iets aan onze leden te melden heeft 

oproepen gebruik te maken van deze nieuwsbrief. 

Veel leesplezier. 

 

Het stokje gaat door naar…. 
 
Deze keer gaat het stokje naar ons trouwe lid, de 76 jarige Toon van Boxtel. 

 

Toon is een geboren en getogen Alemer,  waar hij tot voor 12 jaar geleden woonachtig was.   

Iets te melden ? 

 

Meld het aan ! 

smartlappenkoorgereweg@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toon  komt al zijn hele leven lang in Kerkdriel en besloot 12 jaar geleden, samen met zijn vrouw Ans 
in Kerkdriel te gaan wonen.   
Al zijn hele leven had Toon vrienden en kennissen  in Kerkdriel.   
De familie van Boxtel heeft dan ook geen moeite gehad om  te wennen aan het nieuwe plekje in 
Kerkdriel. Toon heeft zijn leven lang in de bouw gewerkt. Aanvankelijk werkte hij bij zijn oom die een 
aannemersbedrijf in Alem had.  Omdat zijn oom geen opvolgers had werd het bedrijf overgenomen 
door broer Jan, met wie Toon tot aan zijn pensioen heeft samengewerkt.  
Na een opleiding tot timmerman  wist Toon zich binnen het bedrijf op te werken tot voorman, 
uitvoerder en op het laatst tot projectleider. 13 Jaar geleden (hij was toen 63) stopte hij met zijn 
werkzaamheden als projectleider. Dat wil niet zeggen dat Toon koos voor een plekje voor het raam 
achter de geraniums. Daar is Toon de man niet naar.   
Naast de zorg voor zijn gezin (Toon heeft 2 dochters en 1 zoon) en 7 kleinkinderen is Toon altijd zeer 
actief geweest in het verenigingsleven. In het verre verleden was hij voetballer en was hij 30 jaar 
actief in de tennissport. Toon beschikt over de kwaliteiten om iets leuk op papier te zetten. Om deze 
reden werd hij ook op diverse plaatsen gevraagd om zijn bijdrage te leveren in diverse 
verenigingsblaadjes en kronieken.  
Een bijzondere hobby van Toon is de geschiedenis van Alem en omstreken. Toon heeft hiervoor vele 
(oud) Alemers  geïnterviewd  en  hier verhalen over geschreven. Ook was Toon jarenlang bestuurslid 
van de Oudheidskamer in Kerkdriel. Toon is een man die weet welke problemen er zich binnen 
verenigingen kunnen voordoen en is altijd op zoek naar oplossingen indien er zich problemen 
voordoen.  Omdat hij nimmer “onder de gordel” stoot en iedereen  weet dat hij het 
verenigingsbelang nastreeft is Toon hierin succesvol en gewaardeerd.  
Zo heeft hij in het verleden 2 rivaliserende carnavals verenigingen in Alem weer bijeen kunnen 
brengen, na jarenlange strijd. Een andere passie  van Toon is het zingen. Jarenlang was hij koorzanger 
(kerkkoor Alem). Ook was hij jarenlang actief bij de liederentafel in Alem, waar wij als Gère Weg ook 
enkele malen onze medewerking aan verleend hebben. Sinds de oprichting van ons koor is Toon lid 
(hiertoe gestimuleerd door dochter Ingrid). Toon zingt graag en geniet vooral van de gezelligheid die 
het koor uit straalt. Hij pleit er voor om tijdens onze optredens vooral ook de meezingers ten gehore 
te brengen. 
Als of dit nog niet genoeg is: Toon speelt  in zijn resterende vrije tijd ook nog orgel, jeu de boules en  
hij speelt golf. Daarnaast duikt hij nog wel eens de werkplaats in om zijn oude vak als timmerman uit 
te  oefenen. 
Een vitale man, met een verenigingshart . 
Wij hopen dat we nog lang gebruik mogen maken van Toon zijn kennis, ervaringen en 
zangcapaciteiten. 

 

Sponsordag 2017: 
 
 
Op  zondag 10 september vond onze jaarlijkse sponsordag plaats. Ook deze keer werd weer gekozen 
voor “de boot”.  Alhoewel we met iets minder leden en sponsoren waren dan vorig jaar mogen we 
toch weer spreken van een bijzonder geslaagde dag.  Blijkens de vele positieve reacties die we van 
onze sponsoren (waarvoor deze dag bedoeld is)  mochten ontvangen  hebben zij het ook deze keer 
weer prima naar hun zin gehad. De sfeer was prima, de mensen zijn niets te kort gekomen en hadden 
het geweldig naar hun zin.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tijdens de sponsordag werd ons lid Chris van der Kammen  uitgeroepen tot de smartlapper van het 
jaar en werden de leden van de sponsorcommissie en de activiteitencommissie  verrast met een 
attentie.  Ook ons koor heeft  zich weer prima gepresenteerd. Sommigen vonden dat het koor wel 
wat langer had mogen zingen. In elk geval is duidelijk dat de sponsordag van groot belang is voor 
onze vereniging. Een belangrijk deel van onze inkomsten wordt door de sponsoren bijeen gebracht. 
Tijdens de sponsordag kunnen we iets terug doen, hetgeen door de sponsoren zeer wordt 
gewaardeerd. 
 
 
Als bestuur weten we dat er onder enige leden kritiek bestaat over de invulling van de sponsordag. 
Wij staan open voor deze kritiek, mits op een juiste wijze gepresenteerd en niet in de supermarkt, de 
kapper of tijdens het verjaardagsfeestje van tante Betje. Wij  staan open voor positieve, opbouwende 
kritiek, maar hebben als bestuur wel onze eigen verantwoordelijkheid o.a. de financiële haalbaarheid 
e.d.  Uiteraard zijn wij bereid te luisteren naar suggesties v.u. onze leden hoe we de sponsordag nog 
beter en gezelliger kunnen maken. Op korte termijn zullen wij met de sponsorcommissie en de 
activiteitencommissie aan tafel gaan om  verder in te gaan op de ideeën die er leven m.b.t., de 
sponsordag. 

Van Carine van Hoesel ontvingen we onderstaande impressie van de 

sponsordag: 

Welkom op de “discoboot”….lekkere gekleurde drankjes stonden al 

klaar….alvast om onze kuiten te smeren. Het werd al snel een gezellige boel 

aan boord. Tussen al het gezang en gekakel door werden er ook nog wat 

smartlappers in het zonnetje gezet. 

De “smartlapper 2017”was dit jaar de enige en echte Chris van der Kammer 

voor al zijn inzet door de jaren heen…. En uiteraard als trouw repetitieganger. 

Inmiddels was de “disco”al echt aan de gang…..met moeite kreeg de voorzitter 

dan ook de meute een beetje rustig…om ook nog de sponsor en de 

activiteitencommissie in het zonnetje te zetten. 

Wilhelmus van…..ben ik van Duitse bloed….hahahaha…geweldig wat een 

saamhorigheid toen het Wilhelmus werd ingezet…echt kippenvelmomentje. 

Daarna ging het pas echt los….polonaise was oneindig met veel leut en gein en 

gekke gezichten. 

Tuurlijk werd er ook aan de inwendige mens gedacht…een heerlijk 

stampottenbuffet..nou dat ging er goed in. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na een wederom geslaagde sponsordag ging iedereen dan ook met een 

voldaan gevoel…wellicht een beetje schommelend de wal op… 

Groetjes Carine. 

 

Onze jarigen: 

Rien van Wanrooij     9 november 

Anja Ackermans     30 november 

Annie Wiegmans     6 december 

Henny van Eeuwijk    14 december 

Audreij  Nuij      16 december 

Ali van Rijswijk     18 december 

Ivar Schippers     31 december 

Wij wensen alle jarigen nog vele jaren in goede gezondheid. 

Enkele van onze leden kampen met gezondheidsproblemen van henzelf of hun 

naasten. Wij wensen hen veel sterkte 

 

 

Onze kleding: 

Het is fijn om deel uit te mogen maken van een koor waarbij de gezelligheid 

hoog in het vaandel staat (zoals bij ons Gère Weg). Dit is goed voor onze 

uitstraling. Wat ook goed voor onze uitstraling is is onze kleding. Ons 

kledingprotocol is gelukkig niet erg strak. Alleen de kleuren  zijn hierbij aan de 

orde. Wat ons betreft mag onze uitstraling best wat frivoler. Naar ons idee 

werd er enkele jaren terug meer aan onze uitstraling gedaan dan de laatste tijd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vandaar onze oproep: 

Gaarne wat meer aandacht voor de hoedjes, petjes, bretels, bloemetjes, 

oorbellen, colliers, ringen, handschoentjes, schoenen brillen, etc. 

 

Onze agenda: 

18 november:   Meezingavond bij het Luchtschip 

 

 

22 november   Optreden klein koor jubileum Zorgboerderij 

16 december   Late Night Shopping  Kerkdriel    

25 februari    Optreden Cello Vught 

10 mei    Tranendal tussen de heuvels (o.v.b.v. inloting) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 juli     Korenfestival  Oisterwijk  (o.v.b.v. inloting) 

 

Mutaties: 

Vanwege haar drukke werkzaamheden met haar nieuwe zaak heeft Ingrid van 

Berkel aangegeven haar functie als algemeen bestuurslid, m.i.v. de volgende 

bestuursperiode (maart 2018) te willen beëindigen. Wel blijft zij (gelukkig) zich 

als lid van de activiteitencommissie voor onze vereniging in zetten. 

Het bestuur heeft gezocht naar een geschikte nieuwe kandidaat en denkt deze 

gevonden te hebben in de persoon van Mari Hooijmans. Mari heeft 

aangegeven bereid te zijn zich als algemeen bestuurslid voor onze vereniging te 

willen in zetten, waarmee wij zeer ingenomen zijn. 

Mari heeft inmiddels zijn eerste bestuursvergadering bijgewoond (zonder 

stemrecht). Mari zal tijdens de eerstvolgende ledenvergadering (maart 2018) 

worden voorgedragen, waarna de leden zich hierover kunnen uitspreken. 

 

Nieuwe nummers: 

Zo nu en dan horen we in de wandelgangen dat sommige leden zich afvragen 

waarom er verschillende nummers  als nieuw nummer werden aangekondigd 

en het verder stil blijft. 

Dit heeft de volgende oorzaak.  Alvorens te kunnen beginnen met een nieuw 

nummer dienen de muzikanten dit nummer feilloos te kunnen spelen. Dit vergt 

enige tijd. Op korte termijn zullen de eerste nieuwe nummers tijdens de 

repetitie worden gepresenteerd. 

Dit geldt ook voor het door Antoon van Aken geschreven clublied  dat 

binnenkort  gerepeteerd gaat worden 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Repetitie-schema: 

Door enkele leden is aangegeven dat het repetitieschema van dit seizoen niet 

handig is. Zij pleiten voor meer continuïteit  (of op even- of op oneven weken). 

Dit vooral ook omdat er veel leden zijn die naast de repetitie-avonden van Gère 

Weg ook nog andere verplichtingen hebben. Voor het volgende jaar zal het 

bestuur met deze opmerking rekening houden. 

 

Muziekmappen: 

Sjannie van Hooft  heeft op verzoek van het bestuur de taak op zich genomen 

om de muziekmappen actueel te houden. Zij heeft deze taak met 

enthousiasme  op zich genomen. Het kan voorkomen dat Sjannie  aan leden 

vraagt om de map even door te nemen, om  te controleren of deze up to date 

is. Ons verzoek hierbij: werk hieraan a.u.b. mee. Dan wordt het voor Sjannie 

ook wat gemakkelijker. 

 

Wette de 

Tijdens  de zeer geslaagde en gezellige CD presentatie van onze accordeoniste 

Tonny van Alem heeft zich een incident voorgedaan.  Bij dit optreden waren 

ook verschillende koorleden aanwezig. Onder hen o.a. Anja Ackermans.  Anja 

wilde een telefoontje plegen. In de veronderstelling dat haar man Chris naast 

haar stond zocht haar hand de broekzak van Chris om zijn telefoon te 

bemachtigen. Anja had echter niet in de gaten dat naast haar inmiddels een  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

eveneens aanwezig koorlid van het mannelijk geslacht de plaats had 

ingenomen van Chris. Het duurde even voordat ze in de gaten had dat er in de 

zak geen telefoon zat en dat de broekzak ook niet die van Chris was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


