
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 35 

Beste koorleden, 

Voor u ligt de 35ste editie van onze nieuwsbrief. Op deze wijze willen wij jullie op de hoogte houden 

van allerlei ontwikkelingen die zich voordoen met betrekking tot onze vereniging. Ook input vanuit 

de leden is uiteraard mogelijk.  

Veel leesplezier ! 

 

Het stokje gaat door naar…… 

 

De koffie staat al  klaar als ik op een druilerige winterdag ’s-Morgens vroeg arriveer bij het gezellige 

huis van Gerjo Lentjes, gelegen aan de Grote Inghweg in Kerkdriel. Wie Gerjo een beetje kent zou er 

op willen zweren dat zij een geboren en getogen Drielse moet zijn. Toch is dit niet helemaal het 

geval. Haar beide ouders kwamen uit Kerkdriel, doch vanwege het werk van de vader van Gerjo 

(dragline-machinist) woonde de familie enige tijd in Voorhout. Hier bracht de kleine Gerjo tot haar 9e 

haar jeugd door. In 1971 trok de familie bestaande uit vader, moeder en Gerjo met 2 broers naar 

Kerkdriel, waar haar vader een gemengd bedrijf startte. Door haar vader werden diverse producten 

geteeld zoals champignons, aardbeien, bramen aardappelen etc. De Grote Inghweg genoot in die tijd 

landelijke aandacht als voorbeeldgebied voor tuinders en bloemenkwekers in Nederland.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uiteraard moest er thuis mee geholpen worden. Gerjo volgde na de lagere school LHNO onderwijs . 

Na haar opleiding ging zij aan de slag als bejaardenverzorgster, welk beroep zij uitoefende tot aan de 

geboorte van haar eerste kindje Lesly. Zij keerde niet terug in haar oude vak toen haar 3 kinderen 

wat groter waren. De reden hiervan was dat haar man Gerard (met wie Gerjo inmiddels al weer 30 

jaar is getrouwd) een veredelingsbedrijf had overgenomen in de Lier (Armada) en hij de hulp van 

Gerjo prima kon gebruiken. Inmiddels zijn 2 van de drie kinderen uitgevlogen en wordt verwacht dat 

de jongste (Nick) medio 2019 op zichzelf zal gaan wonen. Ondertussen krijgt Gerjo wat meer tijd voor 

haar hobby’s. Als eerste en grootste hobby’s noemt Gerjo het oppassen op haar eerste en vooralsnog 

enige kleinkind Vàjen. Dit kleinkind woont op loopafstand in de mooiste straat van Kerkdriel, de 

Veersteeg. Het oppassen op dit kleinkind vindt Gerjo geweldig.  Gerjo heeft groene vingers en is dan 

ook vaak in haar tuin te vinden. Een andere hobby is koken. Zij vindt het leuk om iets lekkers te 

bereiden  om hiervan vervolgens, samen met vrienden of kennissen van te genieten. Vaak is Gerjo, 

veelal in gezelschap van haar tante Bets (ook geen onbekende) op stap met de hondjes. Enige 

creativiteit kan Gerjo ook niet ontzegd worden.  Het opknappen van oude meubels, voorzien van 

nieuwe verflaag, aanpassingen van interieurs etc, geeft Gerjo veel voldoening. Ook aan het inrichten 

van stands  op (inter)nationale beurzen waar Armada aan deelneemt  wil  Gerjo graag haar steentje 

bij dragen. Ook een grote hobby is het zingen. Als kind zat ze al op een kinderkoor. Vanaf de 

oprichting van het koor is Gerjo lid van Gère Weg. Zelden of nooit slaat zij een repetitie over. Zij kan 

erg genieten van de optredens en korendagen. Zij pleit er voor om, omwille van de gezelligheid en de 

teamgeest van het koor zoveel mogelijk gezamenlijk te reizen en vindt het jammer dat er  nog al wat 

leden zijn die er voor kiezen op  eigen gelegenheid te gaan. Ook pleit Gerjo voor vernieuwing van het 

repertoire waarbij zij zich wel realiseert dat de repetities voor het kerstconcert  weinig ruimte 

overlieten voor nieuwe nummers.  Gerjo gaat ook graag op vakantie. Portugal is hierbij wel een van 

haar favoriete bestemmingen.  

 

Ook kennen we Gerjo natuurlijk van de activiteiten commissie, waarin zij ook een creatieve rol speelt 

en samen met haar collega’s ieder jaar weer originele ideeën  weet te bedenken. Achter de 

schermen leveren Gerjo en haar man met regelmaat zeer welkome bijdragen in zowel fysieke zin als 

in financiële zin (als sponsor) Beiden dragen onze vereniging een warm hart toe waarvoor wij hen 

veel dank verschuldigd zijn. Wij hopen nog vele jaren van hun diensten gebruik te mogen maken. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubileum 2020 

We zijn weer met een nieuw jaar gestart. Ook binnen onze vereniging zijn er diverse plannen in 

ontwikkeling die in 2019 zijn beslag dienen te krijgen. Zo zijn we volop met de eerste 

voorbereidingen bezig om in 2020 een knetterend 2e lustrum te gaan vieren.  Op dit moment kunnen 

we nog geen concrete plannen noemen, omdat de op tafel liggende plannen nog niet getoetst zijn op 

de haalbaarheid hiervan. Wij zullen jullie op de hoogte houden. Ga er maar van uit dat we i.d.l.v. het 

jaar nog wel een oproep zullen doen voor ondersteuning want een bestuur zonder ondersteuning 

door leden krijgt deze klus niet geklaard. 

Wordt vervolgd. 

Overlijden Rietje van Dulmen: 

 

Op 6 januari namen wij kennis van het onverwachts overlijden van Rietje van Dulmen, de echtgenote 

van onze drummer Theo van Dulmen. Alhoewel bekend was dat Rietje niet in een al te beste conditie 

verkeerde heeft dit plotselinge overlijden ons erg geschokt en leven wij erg mee met Theo. 

Gedurende de eerste 8 jaren van ons bestaan als smartlappenkoor was Rietje tijdens de repetities 

een prima gastvrouw die er een systeem van had gemaakt om voor de pauze al een aantal drankjes 

klaar te zetten om een snelle bediening te kunnen realiseren.   

Wij wensen Theo veel sterkte en hopen dat hij steun kan vinden in het koor om dit grote verdriet te 

kunnen verwerken. 

Optreden Leijenstein: 

Na diverse gesprekken met de Leijenstein hebben we een bestaand conflict met de Leijenstein 

kunnen oplossen. Het conflict was hierin gelegen dat  het beleid van de Leijenstein bepaalde dat 

ondanks ons gratis optreden toch toegang werd geheven voor onze Drielse bejaarden om de 

uitvoering te kunnen mee maken. De  Leijenstein heeft inmiddels een oplossing gevonden die er toe 

leidt dat de bezoekers toch gratis toegang krijgen tot ons optreden.  Wij zijn blij met deze oplossing 

en zullen op 2 juni een gratis optreden verzorgen bij de Leijenstein. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugblik kerstconcert: 

 

Nee we gaan geen namen noemen van al die mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het 

kerstconcert dat we op 22 en 23 december samen met Fanfare Alem organiseerden. Gezegd mag 

worden dat de concerten zeer succesvol zijn verlopen.  Velen hebben hun steentje bij gedragen om 

de concerten tot een succes te brengen.  Niet iedereen heeft een idee van de hoeveelheid werk 

hiermee gemoeid is. Aan de concerten gingen een jaar voorbereiding af. Er werd een commissie 

gevormd met 9 personen die de regie in handen nam. Er werden commissies gevormd die de  op- en 

afbouw regelden  en een commissie voor de horeca en decoratie. Als deze commissies kwamen 

gedurende het afgelopen jaar met regelmaat bij elkaar om de diverse klussen handen en voeten te 

geven.  Door vele betrokkene werden diverse partijen benaderd om sponsoring rond te krijgen. Ook 

werd een bouwploeg geformeerd om een aantal te verrichten werkzaamheden tot een goed einde te 

brengen. Ook werden diverse subsidieaanvragen gedaan om e.e.a. financieel mogelijk te maken. 

Di dirigenten hadden diverse malen overleg over de inhoud van het programma, 

Al met al een gigantisch karwei. Maar het resultaat dat mocht er dan ook zijn.  

Vele bezoekers van onze concerten werden verrast door de geweldige aankleding van de kerk en de 

verlichting zowel binnen als buiten. Toen zij de uitgevoerde nummers konden beluisteren waren vele 

bezoekers zeer onder de indruk van de concerten. We mogen dan ook zeer tevreden zijn over het 

resultaat van de samenwerking met Fanfare Alem. Een dergelijke samenwerking sluiten we zeker in 

de toekomst niet uit.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij danken iedereen die zijn bijdrage aan deze concerten heeft geleverd. 

Overlijden Diny Glaudemans: 

Op 22 januari overleed de moeder van ons lid Marion Maas, Diny Glaudemans.  Diny was al geruime 

tijd ernstig ziek. Diny heeft zich voor ons koor zeer verdienstelijk gemaakt door tegen zeer bijzondere 

condities giletjes voor onze mannelijke leden  te vervaardigen. Wij wensen de familie Glaudemans en 

in het bijzonder de familie Maas veel sterkte. 

Mutaties: 

Afgelopen maand vonden enkele mutaties plaats in ons ledenbestand. Eerder werden jullie reeds 

geïnformeerd over het vertrek  van Piet van Tuil.  Voorts heeft Cliff van Kessel aangegeven haar 

lidmaatschap te willen opzeggen, omdat zij in de weekenden niet kan deelnemen aan de optredens 

vanwege prive redenen. Wij respecteren haar besluit en danken Cliff voor haar bijdrage aan onze 

vereniging. 

Inmiddels treedt als nieuw lid v.a. de wachtlijst toe,  Ine v.d. Bighelaar. Wij wensen haar een fijne tijd 

toe bij ons koor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertussen zijn we nog druk zoekende naar mannelijke leden. I.d.l.v. de tijd zijn er 3 mannelijke 

leden vertrokken die nog niet zijn aangevuld. De wachtlijst kent momenteel uitsluitend l vrouwen. 

Enthousiaste mannelijke kandidaten zijn dus van harte welkom. 

Onze jarigen: 

Onze jarigen in februari en maart: 

13 februari:    Harrie van Heugten 

27 februari:    Fred Marechal                                                                                                           

11 maart:    Riet van Ommen 

12 maart:    Sjannie van Hooft 

14 maart:    Jos de Lang 

17 maart:    Jacinta Steenbekkers 

18 maart:    Roos de Cock van Delwijnen 

20 maart    Mari Hooijmans 

25 maart    Germa Verhoeven 

28 maart:    Nelleke van Ruiten 

Wij wensen alle jarigen nog vele jaren in goede gezondheid. 

 

 

Wette Dè 

Overconcentratie is een veel voorkomend probleem. Ook onze koorleden hebben hier wel eens mee 

te maken. Neem nou onze gitarist Jan van Veeren. Hij verscheen  op onze generale repetitie voor ons 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
kerstconcert in Alem, maar bleek zijn gitaar vergeten te hebben. Jan als de wiedeweerga  terug naar 

zijn woonplaats Bruchem. Bij terugkeer in Alem bleek  dat het vinden van een stekkie schier 

onmogelijk was geworden, omdat de krap beschikbare ruimte inmiddels druk bezet was. Na enig 

kunst en vliegwerk heeft Jan de repetitie toch kunnen meemaken. Een voorbeeld van 

overconcentratie zullen we maar zeggen. 

 

Agenda optredens 

Het eerder geplande optreden d.d. 28 april in Uden gaat niet door. De organisatie heeft laten weten 

dat vanwege financiële redenen (geen subsidie van de gemeente Uden) zij genoodzaakt is het 

evenement af te blazen. 

Onze voorlopige agenda voor 2018: 

17 maart: Vinkelse Molen Vinkel 

13 april: Hart en Smartlappen festival den Bosch 

27 april: Koningsdag Alem 

19 mei: Deuterse Mix Den Bosch 

30 mei: Tranendal Groesbeek 

2 juni: Leijenstein  Kerkdriel 

6 juli: Sjannelekes Venray 

 

28 sept: Noorderdiva’s den Bosch. 

 

Opnamen Kerstconcert: 

Er zijn tijdens onze kerstconcerten in Alem opnamen gemaakt. Leden die hiervoor interesse hebben 

kunnen zich in verbinding stellen met Mari Hooijmans. Het beschikbare materiaal kan kostenloos via 

Mari worden verkregen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene Ledenvergadering. 

Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering staat gepland op woensdag 20 maart. Uiteraard zullen 

jullie hierover nader worden geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


