
 

Nieuwsbrief  13, jaargang 3  

25 januari 2013  

Beste leden, 

We gaan met ons koor alweer het derde jaar in.  

Het bestuur wenst iedereen een gezond, gelukkig en muzikaal 

2013!!!  

Een nieuw jaar ligt voor ons. De winter laat zich momenteel in zijn 

volle glorie zien en hoewel het rustig lijkt wordt er achter de 

schermen hard gewerkt aan de voorbereiding van de rommelmarkt 

die in oktober plaats gaat vinden. Ook staan er weer een aantal 

optredens op de agenda en steeds vaker worden we door collega 

koren gevraagd om bij hen op te komen treden. Kortom, Gere Weg 

is niet meer weg te denken uit smartlappenland! Laten we er een 

mooi jaar van maken met zijn allen! 

Terugblik naar 2012 

Liederentafel 

Op 6 oktober hadden we onze 5e liederentafel met als gastkoor 

De Noordediva’s. Deze Bossche Diva’s zetten een geweldige sfeer 

neer en werd het alweer een hele gezellige avond. Het prachtige 

repertoire van de Noorder Diva’s klonk  bekend bij het publiek en 

er werd dan ook uit volle borst meegezongen. 

De liederentafel die gepland stond op 8 december is helaas niet 

De liederentafel die gepland stond op 8 december is helaas niet 

doorgegaan omdat we op dat moment geen drummer beschikbaar 

hadden. We hopen dat het gastkoor “De Bossche Jankers” ons op 

een ander moment komen versterken met hun optreden. 

Optreden bij de zorgboerderij door een select 

clubje van ons koor. 

Zorgboerderij Efkes d’r uit!!! 

 



 

 

 

 

 
Aftreden bestuurlid  

Monique de Cocq van Delwijnen heeft besloten om afscheid te 

nemen van ons koor als koor- en bestuurslid. Monique heeft 

iedereen via een nieuwjaarswens bedankt voor het vertrouwen 

dat iedereen in haar gehad heeft. 

Het bestuur heeft tijdens een bestuursvergadering afscheid van 

Monique genomen en haar bedankt voor haar enthousiaste inzet 

in het bestuur en als voorzitter van de activiteitencommissie. 

We vinden het heel erg jammer dat zij ons koor verlaat maar 

respecteren haar keuze. 

Rooster van aftreden bestuursleden 

 
In navolging van het aftreden als bestuurslid van onze 

vereniging, heeft het bestuur inmiddels een opvolger 

gevonden voor Monique. Ingrid van Berkel heeft zich bereid 

verklaard om zitting te nemen in het bestuur en de taken van 

Monique over te nemen. Tijdens de algemene ledenvergadering 

zal het bestuur hier aandacht aan schenken. 

 

Onderstaande brief is een reactie van  Mr Johan Vissers op 

vragen van het bestuur rondom de opvolging van Monique. 

 

Omdat 2 anderen niet konden mocht ik op ’t laatste nippertje toch 

meezingen op de zorgboerderij op woensdagmiddag 21 november 

2012. Dit ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan. We waren met 

4 zangeressen 

Ali, Roos, Anja en ik en twee zangers, Chris van de Kammen en 

Rien. En natuurlijk onze Tonnie met haar accordeon. 

Zonder dirigent was het wel even spannend om te beginnen, maar 

we waren zelf heel tevreden! 

Onze nummers werden uit volle borst meegezongen door de 

gasten en begeleiders van de zorgboerderij. We konden wat 

mappen missen zodat de gasten mee konden zingen, dus iedereen 

had een leuke middag en zeker niet in laatste plaats, wijzelf.  

Erg leuk om te ontdekken dat je ook met slechts een paar mensen 

een heel leuke, muzikale middag kunt verzorgen. Wat mij betreft 

was het heel geslaagd. 

Geschreven door Sia van de Wetering 

Algemene ledenvergadering 2013 

Op woensdag 6 maart is er de algemene ledenvergadering in ons 

clubhuis Het Luchtschip, aanvang 20.00 uur. 

We hopen dat we op net weer zo’n geweldige opkomst kunnen 

rekenen als vorig jaar. 

 

 

 



 

Geacht bestuur, 

 

> U heeft mij verzocht U te adviseren terzake de opvolging 

binnen uw bestuur wegens het bedanken door een 

bestuurslid ex artikel 9 lid 7 sub b van de Statuten. Uw 

verzoek om advies richt zich op de navolgende 

deelonderwerpen: 

>> - Hoe wordt dit bestuurslid aangesteld; 

>> - Hoe werkt dat met het bestaande rooster van 

aftreden; 

>> - Wat is de zittingsperiode van een bestuurslid. 

 

>> De door U aan mij voorgelegde vragen kan ik in de vorm 

van een advies beantwoorden. Bestuursleden worden voor 

twee jaar benoemd (artikel 9 lid 3 van de Statuten), 

hetgeen naar mijn mening voor de continuïteit van de 

vereniging wel vier jaar mag zijn, maar dit heeft de 

vereniging zo niet willen regelen en hierdoor niet 

opgetekend in de Statuten. De Statuten hiervoor wijzigen, 

is ook weer een heel gedoe en is mijns inziens ook niet 

nodig, althans wanneer bestuursleden ook na die twee jaar 

aan willen blijven.  

Aan een bestuuurslidmaatschap komt een einde door 

ontslag of bedanken en niet, hetgeen vaak onterecht wel 

wordt gedacht, door het verstrijken van die twee jaar. Een 

bestuurder is namelijk terstond herbenoembaar, hetgeen 

de ledenvergadering bepaalt op voorspraak van het bestuur 

of van een deel van de leden(artikel 9 lid 2 van de 

Statuten).  

In dit geval heeft het bestuur een voordracht gedaan, die 

overigens niet bindend mag zijn, oftewel de leden hebben 

altijd het laatste woord (artikel 9 lid 1 sub a en lid 2 van de 

Statuten). 

 

>> Er is geen maximaal aantal zittingstermijnen in de 

Statuten genoemd, dus bestuurders kunnen feitelijk voor 

onbepaalde tijd blijven zitten. Men mag evenwel eerder 

aftreden en jezelf herbenoembaar stellen, anders zou het 

hele bestuur op enig moment moeten aftreden als zij niet 

(her)benoemd wordt. Dit gebeurt evenwel nooit, althans ik 

heb het nog nimmer meegemaakt en de Statuten geven ook 

de ruimte voor continuïteit, daar de nieuwe bestuurder qua 

rooster van aftreden in de plaats treedt van zijn 

voorganger (artikel 9 lid 3 van de Statuten) en zo in het 

procédé van aftreden en benoemen meedraait.  

>>  

>> Kortom: Het gehele bestuur treedt door tijdverloop de 

volgende ledenvergadering af en wordt terstond 

herbenoembaar gesteld door het bestuur inclusief de 

níeuwe bestuurder, die in de plaats treedt van haar 

voorganger. Dit geeft vertrouwen en een nieuwe termijn 

van twee jaar, enz. enz.  

Tot zover en ik zal op uw uitnodiging gaarne de 

ledenvergadering als uw adviseur bijwonen.  

>>  

>> Mr Johan L. Vissers 

>> Als advocaat verbonden aan Vissers Advocatuur 
 



Repetitierooster tot en met juni 2013  

Januari, 9 en 23 

Februari, 6 en 20 

Maart, 20 

April, 3 en 17 

Mei, 1, 15 en 29 

Juni, 12 en 26  

 

Lief en leed 

In december hebben Nelleke van Ruiten en Petra van Herwijnen 

en allebei een operatie ondergaan en heeft Meggie van de Kammen 

ook al weer een ziekenhuisopname achter de rug. We wensen hen 

veel beterschap en hopen dat ze snel weer van de partij zijn bij 

ons koor. 

Als nieuw lid heten we Hennie van Eeuwijk van harte welkom. 

Hennie zal bij afwezigheid van onze vaste drummer hem vervangen 

bij optredens. Hennie zal dan regelmatig mee drummen tijdens de 

repetities om ons repertoire eigen te maken. We wensen hem heel 

veel zang- en drumplezier toe! 

 

Muziekstandaards 

Onze muziekstandaards worden intensief gebruikt tijdens de 

repetities en optredens. De standaards zijn redelijk kwetsbaar en 

we willen jullie daarom dringend verzoeken  om er zorgvuldig mee 

om te gaan. Laten we er met zijn allen op letten zodat ze nog lang 

mee kunnen gaan. Ons budget laat het niet toe om steeds nieuwe 

aan te schaffen. 

 

Verjaardagen 

2012  

14 december Hennie van Eeuwijk 

18 december Ali van Rijswijk 

31 december Ivar schippers 

2013 

 7 januari Willemien Glaudemans 

9 januari Lia Verhagen 

1 februari Marga Verhoeckx 

16 februari Jolanda van de Kammen 



 

 

 

Je komt uit een muzikale familie, is zingen je enige 

muzikale hobby? 

Ja. Ik zing ook nog bij “Toontje m'n Zoontje” en de Groote 

Jonges. Een verzameling van Drielse muzikanten die vooral bekend 

zijn van de eigen geschreven Drielse carnavalsmuziek. Toontje van 

Aken die bij ons ook zijn nootje meezingt is hier de voorloper van. 

Hij schrijft ook alle nummers zelf inclusief het arrangement. De 

so de nie zegge wor. Nu zijn we bezig om een iets andere sound op 

te nemen in ons repertoire. Erg leuk om te doen. Verder denken 

wij dat we bijzonder goed kunnen zingen in de familie en dat willen 

we op feestjes en partijen dan ook regelmatig laten horen. 

Vroeger heb ik nog wel een tijdje trommel gespeeld bij de 

harmonie. En een blauwe maandag tuba geblazen maar had te 

weinig geduld om dit aangeleerd te krijgen  

Hoe oud ben je? 

Mag ik deze vraag misschien anders stellen. In de vorm van hoe 

jong ben je? Ik ben 40 jaar en wordt binnenkort 41. Ach, weet je 

wat het is oud worden is niet erg, het is veel erger als je het niet 

wordt. Toch?  

Hoe ziet je gezinssituatie eruit? 

Ik ben getrouwd met Jessica van Engelen en heb een zoon en een 

dochter (Koen en Sascha) van respectievelijk 15 en 11 jaar. Verder 

hebben we een hele lieve hond Guus (Golden Retriever) en een 

bejaarde kat Lola. Konijnen en vissen ontbreken hier ook niet. Je 

kunt wel zeggen een beestenboel. 

 12 maart Sjannie van Hooft 

 17 maart Jacinta Steenbekkers 

 18 maart Roos de Cocq van Delwijnen 

 25 maart Germa Verhoeven 

 28 maart Nelleke van Ruiten 

 Alle jarigen van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie 

een gezond en muzikaal nieuw jaar toe!!! 

 Het stokje gaat door……  
 Onze voorzitter Jürgen van der Kammen leren wij deze 

keer wat beter kennen.  

 

 

 



Wat voor werk doe je en bevalt het je? 

In een mooi woord ben ik commercieel technisch adviseur, in de 

volksmond vertegenwoordiger, bij De Jonge Coatings. Een 

groothandel in bouwverven en industriële coatings te Wijchen. Dit 

bevalt uitstekend. Geen dag is hetzelfde en je komt altijd onder 

de mensen. Bij ons staat advisering ook centraler dan het direct 

verkopen van het product. Al draait het natuurlijk op het eind van 

de rit wel om de cijfers. 

  

Heb je dromen die je ooit uit wilt laten komen? 

Nee hoor. Ik ben dik tevreden met wat ik heb, doe en kan. Maar 

als de lotto dan toch verdeeld moet worden houd ik me 

aanbevolen. Tegen die tijd kunnen we nog altijd gaan dromen van 

andere dingen. 

 

 Hoe ben je bij het smartlappenkoor terecht 

gekomen. 

Ivar vertelde op een verjaardag dat hij bezig was om een 

smartlappenkoor op te richten. Voordat Ivar zijn uitnodiging 

richting mij kon plaatsen had ik mijn aanmelding al op tafel gelegd. 

Daar heb ik geen minuut over na hoeven denken en ik heb tot op 

de dag van vandaag geen spijt van deze beslissing. 

 

 

Je hebt je meteen beschikbaar gesteld voor een 

bestuursfunctie en nog wel als voorzitter, vanwaar 

deze ambitie? 

Ik heb op deze verjaardag Ivar aangegeven dat ik best iets wilde 

betekenen voor deze vereniging in welke vorm dan ook. Toen de 

oprichting dichter bij kwam vroeg Ivar mij of ik in het bestuur 

zitting wilde nemen. Ik heb daar direct positief op geantwoord en 

gezegd dat waarschijnlijk secretaris wel iets voor mij zou zijn. 

Toen de officiële oprichting dichter bij kwam en er voldoende 

mensen waren om een bestuur te formeren was de functie van 

voorzitter nog niet ingevuld. Ik ben gevraagd of ik deze taak op 

mij wilde nemen omdat ze dachten dat dit wel iets voor mij zou 

zijn. Ik ben blij ook dat het zo gegaan is want de secretaris die 

we nu hebben is goud waard, zonder dat ik overigens de andere 

bestuurs- en commissieleden te kort wil doen. 

  

Heb je nog meer hobby's behalve muzikale?  

Een andere hobby van mij is voetbal (DSC). Ik speel op zondag 

zelf nog mijn wedstrijdje mee bij de veteranen van de club en ik 

ben trainer/begeleider van DSC C1. Hier gaan ook best wat uren in 

zitten maar het is wel erg leuk om te doen. Ik mag ook graag van 

een dagje sauna genieten. Helaas komt hier door de andere 

hobby’s niet meer zoveel van. 



 Hoe wil je dat ons koor er over 10 jaar 

voorstaat? Moeten we groter of kleiner worden bv. 

Ik hoop dat wij in de toekomst nog steeds dezelfde enthousiaste 

en gezellige groep zangers en zangeressen bij elkaar hebben zoals 

nu het geval is. Dat we regionaal bekend zijn, waarvan ik denk dat 

dit wel gaat lukken of wellicht al zo is, veel op mogen treden, het 

12½ jarig jubileum aan het voorbereiden zijn en dat de vereniging 

financieel nog steeds gezond is. Ondanks dat het vervelend is voor 

de mensen op de wachtlijst hoeft het koor van mij niet per definitie 

uit te breiden. Een groter koor brengt ook weer zijn beperkingen met 

zich mee. Het is soms nu al moeilijk om op sommige locaties iedereen 

binnen te loodsen laat staan met een grotere groep. Maar als het in 

het belang van de vereniging is, zeg ik altijd doen. En het is nog 

steeds zo hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

Heb je nog leuke tips of ideeën voor het koor  

Dit is een moeilijke vraag voor mij. Creativiteit is bij mij ver te 

zoeken vrees ik. Ik moet er ook te lang over na denken. Dus 

helaas. 

Wie wil je dat er de volgende keer geïnterviewd 

wordt? 

Volgens mij is het de bedoeling dat het bestuur zich in eerste 

instantie voorstelt aan de vereniging. Vandaar dat de groep waar 

ik uit kan putten beperkt is. Ik vraag mij nu af wie het hardst 

heeft gelachen toen mijn naam op tafel werd gegooid.  

 

 

Anja is al aan de beurt geweest, dus die kan het niet worden. Dan 

gaan we op zoek naar diegene die op de tweede plaats is geëindigd. 

Uhm Ivar. 

Voorbereiding rommelmarkt 2013 

 Inmiddels zijn er al 2 zaterdagen geweest waarop er spullen 

gebracht konden worden door de leden bij Sjannie van Hooft.  

Adres van Sjannie: Nijverheidsstraat 9 in Kerkdriel 

De data waarop er weer spullen ingebracht kunnen worden zijn: 

Zaterdag 2 februari  van 14.00 uur tot 16.00 uur  

Zaterdag 2 maart  van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Zaterdag 6 april   van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Zaterdag 4 mei   van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Zaterdag 1 juni   van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Zaterdag 6 juli   van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Zaterdag 3 augustus  van 14.00 uur tot 16.00 uur 

 

Deze data zullen ook regelmatig in het Carillon bekend gemaakt 

worden. 

 

Aangezien het moeilijk is voor Sjannie om nu al te bepalen op 

welke dagen en tijden er na augustus gebruik kan worden gemaakt 

van de locatie, zullen wij deze data op een later tijdschip aan 

iedereen doorgeven.. 

 

23 februari 2013 za av 6e Liederentafel, aanvang 20.00 uur, 

onder voorbehoud 

 



 

6 maart 2013 algemene ledenvergadering, aanvang 20.00 uur in 

café Het Luchtschip 

10 maart 2013 zo mi Smartlappenfestival Mariaheide  

21 maart 2013 do av Open bejaardenwerk Hedel 

18 april 2013 do av De vaste Burcht in Rossum 

5 oktober 2013 za av 7e Liederentafel, aanvang 20.00 uur, onder 

voorbehoud  

30 november 2013 za av 8e Liederentafel, aanvang 20.00 uur, 

onder voorbehoud  

 

Van alle verzoeken zijn de data bekend, voor de invulling 

ontvangen jullie ruim van tevoren uitgebreid bericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 


