
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 34 

 

Veel leesplezier met alweer de 34e nieuwsbrief van ons koor. 

 

Het stokje gaat door naar……. 

 

 

Deze keer gaat het stokje door naar Marianne IJsveld.  Ik zoek haar op een prachtige lentedag op in 

haar gezellige woning aan de Kromsteeg in Kerkdriel. Het is Kerkdriel waar zij geboren en getogen is. 

Zij groeide hier op met haar broer Antoon, jawel de Antoon die ook onderdeel uit maakt van ons 

smartlappenkoor, haar broer Arnold, inmiddels woonachtig in Best en haar zusje Gerrie, woonachtig 

in Velddriel. 

Na de lagere school volgde Marianne de mavo. Die in die jaren in Kerkdriel nog bestond. In haar vrije 

tijd  verdiende ze wat centjes bij in de horeca.  Vervolgens zat ze enige tijd op de kappersopleiding, 

totdat ze tot de ontdekking kwam dat dit toch ook niet haar ding was. Omdat bij de familie van Aken 

(want dat is de familienaam van Marianne) het regel was om als er niet gestudeerd werd er gewerkt 

moest worden ging Marianne aan het werk. Zij was letterlijk van alle markten thuis. Zo werkte ze in 

een bakkerswinkel, bij een slager, in een schilderszaak, plukte ze champignons en verrichtte zij 

schoonmaakwerkzaamheden. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 jaar geleden trouwde ze met Henri  IJsveld. Samen kregen ze 2 kinderen, te weten Marieke, die 

inmiddels haar Havo diploma behaalde en Willem die op het KW-1 in den Bosch een opleiding sales-

management volgt. 

Marianne houdt zich op dit moment hoofdzakelijk bezig met het  huishouden, welke werkzaamheden 

zij combineert met de diverse hobby’s die ze heeft. Als eerste hobby noemt zij het zingen. Dit is haar 

van huis uit met de paplepel in gegeven. Ook haar vader is een liefhebber van muziek en er werd 

thuis veel gezongen. Vaak werden lepels en vorken voor de dag gehaald om de zingende familie te 

begeleiden. Ook het lezen van vooral thrillers is een grote liefhebberij van Marianne. Daarnaast 

houdt ze zich met regelmaat bezig met hardlopen, om de conditie op peil te houden. Ook taarten 

bakken is een grote hobby. Daarnaast vindt ze het ook geweldig om te gaan winkelen, alhoewel deze 

hobby uiteraard zijn grenzen kent. 

 

In haar jeugd maakte Marianne 25 jaar deel uit van het jongerenkoor “Horizon” in Kerkdriel, welk 

koor ongeveer 10 jaar geleden werd opgeheven. Ook heeft ze nog enige tijd gezongen in de 

Petersband welke band o.a. top 40 werken vertolkte. 

Bij ons smartlappenkoor kan Marianne haar “ei” kwijt. Zij zingt een niet onverdienstelijke 2e stem en 

vindt hierin veel voldoening.  Zij werd op het idee gebracht om lid te worden door haar oudste broer 

Antoon, die reeds langer lid was van het koor. De onderlinge band tussen de leden spreekt haar aan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marianne heeft de afgelopen jaren getobd met haar gezondheid. In haar hoofd werd een goedaardig 

gezwel gevonden, waarvoor zij een bestralingsbehandeling  onderging.  Zij  heeft hier enige tijd erg 

veel last van gehad.  Ten gevolge van e.e.a. is Marianne ook aan een zijde doof geworden, hetgeen  

haar best wat beperkingen en overlast oplevert. Toch is Marianne erg tevreden met haar leventje en 

plukt elke dag. Het glas is voor haar, zoals ze het zelf omschrijft half vol i.p.v. half leeg. 

Top Marianne. Alle respect voor  zo’n instelling.  Past prima bij de uitgangspunten van ons koor, dat 

nog vele jaren gebruik hoopt te mogen maken van jouw bijdrage. 

 

 

Onze jarigen 

We hebben weer een behoorlijk aantal leden die in de komende tijd weer een jaartje ouder worden 

of zijn geworden, bedenk echter; 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 oktober    Jo Hooijmans  (m) 

18 oktober    Piet van Tuijl 

22 oktober    Ries Schippers 

23 oktober    Helma de Gooijert 

23 oktober    Chris van Dulmen 

27 oktober    Leo van Eeuwijk 

1 november    Ber van Rooij 

9 november    Rien van Wanrooij 

30 november    Anja Ackermans 

5 december    Jan van Veeren 

6 december    Annie Wiegmans 

14 december    Henny van Eeuwijk 

16 december    Audrey Nuij 

18 december    Ali van Rijswijk 

31 december    Ivar Schippers 

1 januari    Antoinette de Leeuw 

7 januari    Wilhelmien Glaudemans 

9 januari    Lia Verhagen 

20 januari    Jenny Prins 

21 januari    Lia van Herwijnen 

29 januari    Bea van den Broek 

31 januari    Cliff van Kessel 

Wij wensen hen allen een fijne verjaardag en nog vele jaren in goede gezondheid toe. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsordag 2018 

In september j.l. vond de sponsordag plaats. Deze keer op onze thuisbasis  Ons Thuis. Op korte 

termijn zal er een evaluatie plaatsvinden en  aan de hand daarvan bepalen hoe we in de toekomst de 

sponsordag  gestalte gaan geven. 

 

Zingen in Gemonde: 

Het was weer even geleden dat we deel namen aan een korendag maar op 23 september was het 

weer zo ver. Op deze dag maakten we onze opwachting in Gemonde . De korendag werd door drie 

koren verzorgd met optredens door het organiserende Gimmens Smart , het koor Enjoy uit den 

Bosch en…..Gère Weg. We moesten het deze keer stellen zonder onze vertrouwde accordeoniste 

Tonnie. Desondanks mogen wij terugkijken op een zeer geslaagd optreden, met alle complimenten 

aan onze accordeonisten  Harrie en Fred.  Op You/tube is een deel van ons optreden terug te vinden  

(Als ik naar jouw blinde ogen kijk). 

Getuige de reacties uit de zaal hebben we in Gemonde weer een goede beurt gemaakt. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda optredens: 

20 oktober:    Meezingmiddag Ammerzoden 

21 oktober:    Festival Helmond 

16 december    Cello Vught 

22 december/23 december  Kerstconcert Alem 

17 maart 2019    Vinkel 

7 juli 2019    Korenfestival Oisterwijk (onder voorbehoud) 

Kleine koor 

25 januari 2019    Zonnebloem Velddriel 

 

Smartlapper van het Jaar: 

Tijdens de sponsordag werd Berta   Heslenfeld uitgeroepen tot smartlapper van het jaar.  Berta is erg 

actief in de muziekcommissie en  speelt een belangrijke rol om er voor te zorgen dat de juiste 

teksten, al of niet voorzien van punten komma’s etc. bij de leden komen. Een terechte  

onderscheiding voor Berta. Proficiat. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidmaatschap beëindigingen 

Recentelijk hebben 2 leden besloten hun lidmaatschap bij onze vereniging te beëindigen.  Dit zijn 

Harry Okkerman en Marijke de Jong. Wij respecteren hun besluit en danken hen voor de bijdrage die 

ze aan onze vereniging geleverd hebben. 

Nieuwe leden: 

Op dit moment staan nog een zestal dames op de wachtlijst om lid te willen worden van onze 

vereniging.  Bij vertrek van leden wordt deze wachtlijst gehanteerd  om nieuwe leden tot ons koor te 

laten toetreden.  Om het koor in balans te houden (verhouding mannen/vrouwen) vindt bij 

aanvullingen van het koor steeds overleg plaats met de dirigent. 

Op dit moment zit ons koor wat krap in de mannen. Er staan geen mannen op de wachtlijst. Mochten 

jullie mannen kennen die interesse hebben  om tot ons koor toe te treden. Laat het a.u.b. even 

weten aan een van de bestuursleden! 

Optreden 20 oktober Ammerzoden: 

Op zaterdag 20 oktober traden we op in Ammerzoden. Het was prima fietsweer! Een negental 

sportieve koorleden maakte de tocht per fiets naar Ammerzoden. We hadden op deze dag een 

gezellige meezingmiddag. Vooral het visserskoor uit Waardenburg met muzikale ondersteuning van 

een oude bekende  Nico van Eck maakte een goede indruk. Ook Gère weg liet een goed visitekaartje 

achter. 

 

Optreden 21 oktober Helmond: 

Op 21 oktober waren we te gast in Helmond. Met een prima bezetting startten we met onze eerste 

sessie om 13.30 u. Dit optreden werd gejureerd en beoordeeld op spontaniteit, originaliteit en 

zangtechniek. Hieraan waren geldprijzen verbonden. 

We mogen stellen dat ons koor er alles aan heeft gedaan om een zo goed mogelijk resultaat neer te 

zetten en we zijn hier ook zeer zeker in geslaagd. De complimenten gaan dan ook naar allen die hun 

bijdragen hebben geleverd.   Op basis van reacties vanuit het publiek hadden we zeker verwacht om 

goed te scoren op de vooraf aangegeven criteria. Helaas dacht de jury er anders over en kwamen we 

niet verder dan een derde prijs. We moeten de jury-uitslag respecteren. Voor ons staat vast dat we in 

Helmond een geweldig optreden hebben gehad, dat door een groot deel van het publiek, getuige de 

reacties erg werd gewaardeerd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kerstconcert: 

 

 

 

De kerstconcerten die we op 22 en 23 december samen met Fanfare Alem gaan geven naderen ras. 

Muzikanten en koorleden zoeken elkaar buiten de reguliere repetities op om op genoemde dagen 

een fantastisch concert te kunnen uitvoeren. Diverse commissies zijn druk doende om er voor te 

zorgen dat  er zowel binnen de kerk van Alem als er buiten een gezellig decor wordt gecreëerd waar 

het prettig toeven is en een fantastische kerstsfeer oproepen. Ook de horeca invulling is hierbij een 

belangrijk onderdeel. Op het gebied van geluidstechniek en verlichting worden kosten  noch moeite 

gespaard om tot  een kwalitatief hoogstaand resultaat te komen.  Inmiddels zijn enkele subsidies 

toegekend die het mogelijk maken het concert financieel haalbaar te maken. De leden van beide 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
verenigingen zijn in de gelegenheid gesteld om voor hun partners en/of naasten toegangskaartjes te 

kopen, waarvan gretig gebruik is gemaakt. 

Dit leidde er toe dat reeds nu, nog voor de start van de openbare verkoop, de helft van de 

beschikbare plaatsen zijn verkocht. Dit is natuurlijk goed nieuws . Inmiddels kunnen we melden dat 

er in totaal voor beide dagen  in totaal nog slechts 40 kaartjes beschikbaar zijn. We gaan er van uit 

dat we op beide dagen uitverkocht zullen raken. 

 

De eerste gezamenlijke repetitie vond plaats op woensdag 14 november.  Het resultaat hiervan was 

absoluut niet slecht, al valt er natuurlijk nog wel e.e.a. aan gesleuteld te worden ! We hebben er alle 

vertrouwen in dat we met kerstmis 2 succesvolle concerten gaan beleven in Alem. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma 2019. 

Op dit moment worden we overstelpt met uitnodigingen voor evenementen in 2019. Als bestuur 

willen we hierbij een zorgvuldige afweging maken.  Zo kijken we uiteraard naar ervaringen uit het 

verleden en condities (natje/droogje, inschrijfgelden etc.) Ook willen we bij voorkeur 14 dagen 

tussen het ene en andere optreden hebben, hetgeen helaas niet altijd lukt. In de volgende 

nieuwsbrief hopen wij jullie wat meer informatie te kunnen geven over de optredens in 2019. 

 

 

Wette dè 

 

 

Soms worden we wel eens in de war gebracht. Neem nou onze nieuwe tassen.  Ruim 50 tassen 

vonden hun bestemming bij onze leden. Bijkomstigheid: De tassen zijn identiek dus…. Verstandig om 

iets aan je tas te hangen (bijvoorbeeld een sleutelhanger of zoiets dergelijks) zodat je je eigen tas 

snel kunt herkennen.  Het gebeurt vaker dat  verkeerde spulletjes worden meegenomen . Dat 

overkwam ook onze kersverse smartlapper van het jaar Berta. Tijdens  de repetitie d.d. 17 oktober  

kwam zij bij het naar huis gaan tot de ontdekking dat haar tasje met inhoud (en dat was nogal wat), 

was verdwenen.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na een uitgebreide zoekactie, inschakeling sociale media etc, werd Berta  op 18 oktober in de vroege 

ochtend gebeld door ene Jenny Prins.  Je kunt je voorstellen hoe blij Berta met dit telefoontje was.  

De secretaris heeft nog eens in de archieven gekeken, omdat hij zich herinnerde dat de familie Prins 

eerder betrokken is geweest bij vermissing van zaken. Het betrof een blauwe jas (van Willem) met 

inhoud (o.a. autosleutels) die door een nietsvermoedend collega koorlid, die ook een blauwe jas had 

was meegenomen, na een optreden. De reactie destijds van Willen Prins staat onze secretaris nog 

helder voor de geest. Wat heeft de familie Prins toch met  ongewenste wisselingen ? 

Kerstgroet: 

Het jaar loopt op zijn eind. Voor ons als koor moet het hoogtepunt nog komen. Op 22 en 23 

december verzorgen we samen met Fanfare Alem 2 kerstconcerten. Dat betekent voor ons nog even 

het onderste uit de kast halen om deze concerten tot een groot succes te maken. Het zijn de 

voordagen van het echte kerstfeest. Het bestuur wenst alle leden hele fijne kerstdagen en een 

voorspoedig 2019 toe. 

Ondertussen bereiden we ons voor op  de optredens in 2019 want wij zijn Gère Weg! 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


