
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste koorleden, 

Voor jullie ligt de 36e editie van onze nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief (bedoeld voor uitsluitend de 
leden van Gère Weg) willen wij jullie op de hoogte houden van alle belangrijke en minder belangrijke 
informatie betreffende onze vereniging. Alle opbouwende input van leden is welkom! 

Veel leesplezier. 

 
Het  stokje gaat naar….. 

Erica van Hooft 
 

 

Bij aankomst bij de fraaie woning in de Leijensteinstraat in Kerkdriel, waar Erica woont, valt het onze 
verslaggever meteen op dat er op dit adres iemand met groene vingers woont. Het voortuintje ligt er 
prima onderhouden bij en er is geen onkruidje te vinden. Enthousiast vertelt Erica dat ze het leuk 
vindt om de tuin bij te houden en hier dan ook veel aandacht aan te besteden. Onder het genot van 
een heerlijke kop koffie doet Erica haar verhaal. Erica is van origine geen Kerkdrielse. Zij is geboren in 
Maren Kessel.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haar vader had een boerenbedrijf. Erica was enig kind. Haar moeder kwam al zeer vroeg te 
overlijden. Mede in verband hiermee is Erica op 12 jarige leeftijd naar een internaat in Schijndel 
gegaan, waar ze de Mavo opleiding heeft gevolgd. Na deze periode is ze de opleiding verpleegkunde 
Z gaan doen in Son en Breugel, waar zij toen ook woonachtig was. Het was in die periode dat ze haar 
man Gerrit leerde kennen, via Kesselse vriendinnen (familie van Gerrit).  

Na haar opleiding werkte en woonde Erica gedurende 10 jaar in Nijmegen, waar ze werkzaam was bij 
de sint Maartenskliniek. 

 

De verkering met Gerrit hield stand en Erica had, zoals zij het zelf omschrijft een fantastische 
periode. In 1988 trouwde Erica met Gerrit en groeide het gezin tot een gezin met 3 kinderen. Deze 
zijn inmiddels opgegroeid tot volwassenen en zullen het ouderlijk nest binnenkort gaan verlaten. 
Erica zegde haar baan in Nijmegen  op vanwege de verzorgende taak die zij had voor haar kinderen. 
In die periode hielp zij ook haar man nog mee die toen nog champignonkweker was. De 
champignonkwekerij werd beëindigd in 1999. Gerrit is sindsdien actief in de bouw bij v.d. 
Bouwhuijsen in den Bosch. Sinds 1999 is Erica weer aan de slag gegaan bij de Herven in den Bosch, 
waar ze werkte met demente bejaarden. Sinds 2008 is Erica werkzaam bij de Leijenstein in Kerkdriel. 
Erica is vanaf 1 oktober 2011 lid van ons smartlappenkoor Gère Weg. Zij werd hiertoe aangespoord 
door Anja Ackermans. Erica vindt het erg gezellig bij onze vereniging en heeft veel waardering voor 
alle mensen die zich inzetten voor  Gère Weg. Over haar eigen zangkwaliteiten is Erica zeer 
bescheiden. Eigenlijk kan ik helemaal niet zingen, zo zegt ze. Toch reiken haar muzikale talenten 
verder dan ons smartlappenkoor. Elke maandagavond repeteert ze met haar saxofoon bij onze dorps 
harmonie Semper Crescendo. Naast het werken in de tuin vindt Erica het ook erg leuk om 
fietstochten te maken.    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hopen nog lang gebruik te mogen maken van de bijdrage die Erica aan onze vereniging levert, 
waarbij opvalt dat zij altijd voor het halfvolle glas gaat i.p.v. voor het half lege. We hebben haar nog 
nooit chagrijnig gezien. Op dat soort mensen hebben wij het begrepen.  

 

Optreden 17 maart, Vinkelse Molen. 

Optreden bij de Vinkelse Molen op 17 maart 2019. We wisten niet wat we er ons van voor moesten 
stellen. Na een korte busreis naar Vinkel restte ons een wandeltocht van ruim een kwartier door een 
niet al te gemakkelijk beloopbare route. Gelukkig had de organisatie gezorgd voor een goede service 
m.b.t. het vervoer van de instrumenten.  

 

 

We werden in Vinkel allerhartelijks ontvangen en de sfeer zat er bij de molen (althans in het deel dat 
reeds afgebouwd is) vrij snel in.  Je merkte dat het aanwezige publiek bestond uit liefhebbers van het 
Nederlandse lied. Het was gezellig in Vinkel! 

13 April Hart en Smartlappenfestival den Bosch 

Elk jaar wordt in den Bosch t.b.v. de Hartstichting het hart- en smartlappenfestival georganiseerd. 
Den Bosch is een stad die zich uitstekend voor dergelijke activiteiten leent. Wij als vereniging 
verlenen graag onze medewerking aan dit festival. De organisatie deelde ons 3 locaties toe waar we 
onze optredens konden doen. Niet alle locaties zijn even geschikt. Met name de eerste locatie (bij de 
Wilhelminabrug) was niet best. Voor het overige hebben we een prima dag gehad, met vele positieve 
reacties vanuit het publiek. Enkelen van ons hadden na terugkeer een warm bad nodig om weer wat 
op temperatuur  te komen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

27 april Koningsdag Alem 

Via het bestuur van fanfare Alem (met wie wij samen het kerstconcert organiseerden) kregen wij het 
verzoek om de festiviteiten rondom koningsdag (27 april) muzikaal op te luisteren. Het betrof een 
optreden in een (te kleine) tent t.o. de dorpsherberg. De organisatie had een gevarieerd programma 
samengesteld, waardoor de zangers en muzikanten van de verschillende gezelschappen ook de 
gelegenheid kregen een pintje te pakken. Tijdens de eerste cessie bleek dat geluidsondersteuning 
met onze installatie er wellicht toe zou bij dragen dat ons optreden in de hele tent en niet slechts in 
een deel er van hoorbaar zou zijn. Helaas lukte het vanwege technische problemen 
(stroomvoorziening) niet om de installatie aan de praat te krijgen. Toch was het erg gezellig in Alem 
en hebben sommigen het er nog lang uit gehouden. 

 

 

Onze jarigen: 

Voor sommigen misschien wat aan de late kant maar toch…..allemaal van harte gefeliciteerd en nog 
vele muzikale jaren: 

Jurgen v.d. Kammen  9 april   Connie Tiekstra   2 juni 

Herman van der Heijden 14 april  Toon van Boxtel  6 juni 

Ingrid van Berkel  17 april  Theo van Dulmen  23 juni 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cisca Verhoeven  14 mei   Marion Maas   25 juni 

Jo Hooijmans (v)  27 juni 

Hester de Bruine  30 juni 

 

 
Sinds 13 mei staat er op de website in het menu ook een tab met verjaardagen. Deze tab 
wordt dagelijks bijgewerkt en je kunt dan zien of en wie er dan jarig zijn op deze dag. 
 
Wette De: 

Enkele van onze leden hebben een stevige renovatie laten uitvoeren. E.e.a. geschiedde op 
nadrukkelijk verzoek van het bestuur, teneinde bij optredens een fris en fruitige indruk achter te 
kunnen laten. Zo heeft Herman van der Heijden een nieuwe heup en Ries Schippers een nieuwe knie. 
Toen laatstgenoemde bij een controle afspraak bij zijn specialist informeerde hoe de vorderingen 
waren m.b.t. het herstel kreeg hij ten antwoord dat e.e.a. prima verliep. Op de vraag of hij met zijn 
nieuwe knie zou kunnen dansen kreeg hij een positief antwoord, waarop Ries gevat antwoordde: Dat 
komt goed uit dokter, want dat heb ik  nog nooit eerder gekund. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluatie sponsordag: 

Onlangs heeft het bestuur met sponsor- en activiteitencommissie een evaluatiebespreking gehouden 
met betrekking tot de sponsordag. We waren het samen al snel eens dat de sponsordag als 
gehouden in 2018  niet de sponsordag is waarmee we denken onze sponsoren ook in de toekomst te 
behouden. Er was geen sfeer, het gezelschap was verdeeld en de muziek was (noodgedwongen) te 
zacht. Opvallend was dat velen al vrij snel naar huis gingen. Unaniem werd tijdens het overleg dan 
ook besloten om terug te keren naar onze eerdere locatie de boot. 

Het grote voordeel hiervan is dat de gasten niet te pas en te onpas arriveren en vertrekken. De boot 
gaat varen dus wil je mee, dien je er bij tijds te zijn. Bestuur en activiteitencommissie zullen extra 
activiteiten opzetten om het tijdens het verblijf op de boot gezellig te maken. De eerste stappen 
hiervoor zijn reeds gezet. 

 

Nieuw lid: 

Al langer zijn we op zoek naar nieuwe mannelijke leden. Deze hebben we echt nodig om een redelijk 
evenwicht binnen het koor te behouden. Onze oproep heeft gehoor gekregen bij René van 
Cromvoirt, die inmiddels enkele repetities/optredens heeft bijgewoond en enthousiast is geraakt 
over ons. Wij hopen dat hij nog lang zijn muzikale bijdrage aan ons koor gaat leveren! 

 

 

Onze agenda: 

19 mei  Deuterse Mix 

30 mei  Tranendal Groesbeek 

2 juni   Leijenstein Kerkdriel 

30 Juni  Kooruitje 

6 Juli  Channellekes Venray 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 sept. Noorderdiva’s Den Bosch 

27 okt:  Family & Friends Den Bosch 

9 nov.  Winterklanken Tilburg 

19 nov.  Senioren Hedel 

30 nov.  Meezingavond Kerkdriel m.m.v. het Waardenburgs Visserskoor 

28 maart 2020 Waardenburgs Visserskoor, Waardenburg. 

 
Onze website: 

Zoals bekend hebben wij als koor een eigen website. Deze website wordt wekelijks gemiddeld meer 
dan 300 keer bezocht met een uitschieter in de eerste week van mei jl. In deze week bezochten maar 
liefst 464 personen onze website. Dat zijn er een hele boel! 

 

 
 

 

 

 

 

 


