
 

Nieuwsbrief  15, jaargang 3  

 

Beste leden,Het is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in juni….. 

Op 9 juni waren we te gast bij smartlappenkoor “De Krakende Noten” in Vlijmen waar we samen met 3 koren 

een gezellige middag smartlappen zongen.  De sfeer was goed ondanks dat er weinig publiek aanwezig was. En 

zoals we vaak horen, maakten wij er weer een gezellige boel van.  

Delkant 

Ook dit jaar stonden we weer met een kraam op D’n Delkant. Het weer werkte niet mee en in de stromende 

regen bouwden we onze kraam op. Bezoekers die bij onze kraam kwamen konden meedoen aan verschillende 

onderdelen zoals darten, de totale leeftijd van alle koorleden bij elkaar raden, loten kopen en voor de kleintjes 

vissen vangen en een grabbelton. Door het slechte weer waren er heel weinig bezoekers en heeft het niet 

opgeleverd wat we gedacht en gehoopt hadden. ’s-Middags traden we met het koor op in de muziektent en ook 

daar waren er weinig toeschouwers. 

Voorlopig laten we D’n Delkant voor wat het is en zullen we volgend niet meedoen aan de jaarmarkt.  

 

Na een zomerstop van 6 weken met prachtig weer hadden we ons eerste optreden op zondag 18 augustus. 

Marion doet verslag hiervan: 

 



 

 

 

 

 

  

 

Optreden Kersvers 

Na een succesvol kooruitje van twee jaar geleden bij "Kersvers" , hebben we dit jaar voor de muzikale omlijsting 

gezorgd voor de seizoenafsluiting van "Kersvers". 

Onder een heerlijke augustuszon in een schilderachtige Hollandse omgeving hebben we driemaal een halfuur 

gezongen voor de talrijk opgekomen bezoekers. 

Terwijl de vogeltjes floten, de bijtjes zoemden en de gasten genoten van de hapjes, drankjes en de lekkere 

stukjes fruit zong het koor een gedeelte van ons repertoire. Liederen zoals "Fluisterend Verlangen", Bloeiende 

Twijgen" en "Zuidenwind " waren tot verder buiten de Noordbeemderweg te horen. 

Een geslaagde middag voor de gasten, de familie Leenders en uiteraard ons eigen koor. 

Repetitie en prijsuitreiking prijswinnaars lotenverkoop. 

Gedurende de zomer hebben heel wat leden zich ingezet om loten te verkopen ten behoeve van de kas van het 

koor. In totaal zijn er 750 loten verkocht die een leuk bedrag opgeleverd hebben waarmee we leuke plannen 

kunnen maken voor bijvoorbeeld ons eerste lustrum in 2015. 

Op maandag 19 augustus vond onder toeziend oog van de bestuursleden Jürgen en Marga de trekking van de 

loterij plaats door de notaris. Het toeval wilde dat 2 van de 3 prijzen binnen ons koor viel. Sjannie van Hooft 

kreeg de 2e prijs, de LED televisie en Chris van Dulmen mocht de bloemencheque in ontvangst nemen. De 1e prijs 

viel in Beesd waarmee de winnaar een mooie fiets mocht uitzoeken bij rijwielhandel van Uitert. 

Opnieuw een geslaagde actie waarbij de kas weer groeide!  



Sponsorfeest op de Colombus. 

Op 25 augustus 2013 jl. is een sponsordag geweest voor de club van 100 van zangkoor Gere Weg. Het was een 

geslaagde dag op het schip De Columbus. Iedereen had het goed naar zijn zin en had sterke zeebenen. De 

sponsoren en de koorleden konden genieten van vele acts en van vele verkleedpartijen die bedacht waren door de 

activiteitencommissie en bestuur. Ze doen het toch maar weer! 

Op deze dag werd ook een koorlid in het zonnetje gezet. Namens het koor werd hem een fotolijst aangeboden. 

Het koorlid heeft onlangs een andere zangplaats gekregen waaraan hij nog moet wennen. Iedere keer kijkt hij met 

een schuin oog naar de andere hoek waar het veel gezelliger is !!! 

Houdoe wor ! 

Chris van Dulmen 

 

Smartlapper van het jaar. 

Het koorlid waar Chris over spreekt is natuurlijk ons trouwe en enthousiaste lid Bèr van Rooy. Bèr is gekozen tot 

smartlapper van het jaar 2013 vanwege het feit dat hij trouw alle repetities en optredens bezoekt en hij zich 

enorm ingezet heeft het afgelopen jaar voor de organisatie van de rommelmarkt. Bèr gaat volgend jaar met 

pensioen en hij beloofde tijdens zijn dankwoord dat hij zich dan nog meer wil gaan inzetten voor ons koor. Wij 

zeggen hier geen “nee” tegen Bèr, je bent welkom! 

 



  

Optreden Dodewaard 7 september. 

Een optreden in Dodewaard op een regenachtige dag in september. De bus op het plein en met het koor "Gère Weg" 

naar Dodewaard. Voor mij het eerste optreden met het koor buiten Kerkdriel. Aangekomen in Dodewaard, groot plein 

met een groot podium. Zag er gezellig uit maar we gingen toch maar in de tent zitten vanwege de regen. Eerst maar een 

bakje leut, maar was niet te drinken dan maar het vaste recept. Volgens mij waren we met vijf koren aanwezig. Om de 

beurt een optreden. De stemming zat er bij Kerkdriel lekker in, iedereen had er zin in en het was hartstikke gezellig. Ik 

heb natuurlijk nog weinig andere koren gezien, maar vond Kerkdriel toch het beste, had de mooiste liedjes en de 

allermooiste uitstraling. Einde van de avond hebben alle koren gezamenlijk gezongen wat een geweldig sfeer gaf. Als 

dank kregen we allemaal een pot jam en een uitnodiging voor volgend jaar. Met een goed gevoel verlieten we Dodewaard 

richting Kerkdriel maar halverwege  de reis  moesten we omdraaien vanwege een ongeluk, en via de A15 naar huis. 

Maakte voor het koor niks uit zijn toch "Gère Weg" en hebben voor de chauffeur gezongen. Mijn eerste grote ervaring 

zit erop, heb er van genoten en voor herhaling vatbaar !! 

Anja Sterk 

 

Marcia Hooijmans en Erica van Hooft hebben beiden een stukje geschreven over hoe zij de liederentafel beleefd 

hebben.Met een enorme leden opkomst is “Gère Weg" vastbesloten om er grandioos gezellige avond van te maken. Het 

koor gaat dan ook van start met een aantal prachtige meezingers die ook door het in grote getale opgekomen publiek uit 

volle borst worden meegezongen. De sfeer zit er dan ook al vrij snel en goed in en na menig lied te hebben gezongen 

mag “Gère Weg" plaats maken voor onze gasten van deze avond het smartlappenkoor de Waredo’s uit Dodewaard. Ook 

zij verzorgen een uitstekend optreden en vanaf de zijlijn en uit de zaal wordt dan ook weer volop meegezongen. Als ook 

zij toe zijn aan een lekker glas drinken om de kelen te smeren krijgen we bezoek van een Belgische gast, de look-a-like 

van Eddy Wally! Wauw, wat een ge-wel-dig optreden was dat. De polonaise werd al vlot ingezet en de beentjes gingen 

dan ook van de vloer. Al met al kunnen we dan ook terug kijken op een geslaagde avond. Òp naar het volgende optreden! 

Marcia Hooijmans 



 

 

Onze eerste Drielse meezingavond is geboren. De zaal was mooi bezet mede door ons gastkoor uit Dodenwaard, 

die met hun eigen repertoire een mooie combinatie met ons vormde qua kleur maar qua stemgeluid (bleek later op 

de avond) liet het wel eens te wensen over. Het publiek merkte daar gelukkig niets van natuurlijk doordat ze zelf 

vol enthousiasme uit onze prachtige nieuwe liederenbundel uit volle borst meezongen. 

In de pauze kwam Eddie Kwally met een fantastische aankondigings act zijn show neerzetten. Geheel in stijl met 

veel glitter en glamour belandde hij met zijn brandweerrode schoenen in zijn eerste nummer al op de schoot van 

Nelleke van Ruiten. Het publiek hing aan zijn lippen en Eddie kreeg het voor elkaar om onze blondines en Tonnie 

de Sirtaki te laten dansen. 

Na de vertrouwde lekkere hapjes werd er nog een samenzang met ons gastkoor ter gehore gebracht wat wel 

lastig zingen was met twee stuurmannen aan het roer maar dankzij onze geluidsinstallatie bleef de schade 

beperkt.  

 

Al met al was het weer een supergezellige avond voor ons en ons publiek. 

 

Groetjes, Erica 

 

Uitbreiding Koor 

Het bestuur heeft op voordracht van de dirigent besloten om het koor uit te breiden met 5 nieuwe leden vanwege 

de stabiliteit bij optredens. De nieuwe leden zijn inmiddels benaderd en hebben na een intakegesprek en een 

“oefenavond” besloten dat ze mee komen repeteren en optreden met ons koor. 

Wij heten van harte welkom: Anja Sterk, Marcia Hooijmans, Cliff van Kessel, Lia van Herwijnen en Annie 

Wiegmans en wensen hen veel zangplezier bij ons koor. 

 

 



 

Geluidstechnicus 

Met de komst van Martin van de Broek hebben we een geluidstechnicus bij ons koor gekregen.  Martin zal een 

speciale cursus gaan volgen zodat hij ons helemaal up-to-date  geluidstechnisch kan ondersteunen tijdens 

repetities en optredens.  

Ook Martin heten we van harte welkom en wensen hem veel plezier bij ons koor! 

 

 

Repetitierooster vanaf augustus 2013 tot en met juni 2014 
 

Augustus, 21                                  Januari, 8 en 22 

September, 4 en 8                         Februari, 5 en 19    

Oktober, 16 en 30                         Maart, 5 en 19 

November, 13 en 27                      April, 2, 16 en 30 

December, 11                                Mei, 14 en 28    

                                                    Juni, 11 en 25    

Lief en leed 

Jo Verhoeven heeft een voetoperatie ondergaan die haar flink is tegen gevallen. Toch was zij alweer na enkele 

weken van de partij bij de repetitie en wij wensen haar een goed herstel! 

 

 



  

 

Verjaardagen 

  

 4 september   Willem Prins                                          27 oktober Leo van Eeuwijk    

 6 september Carine van Hoesel                                    1 november Bèr van Rooy 

14 september Ine Wijen                                             9 november Rien van Wanrooij 

19 september Jaqueline van Wanrooij                          30 november Anja Ackermans 

24 september Meggie van der Kammen                        6 december Annie Wiegmans 

26 september Petra van Herwijnen                             14 december Hennie van Eeuwijk 

8 oktober Jo Hooijmans        18 december Ali van Rijswijk                                              

22 oktober Ries Schippers                                          31 december Ivar Schippers    

23 oktober Andrea Nendels                                         

23 oktober Chris van Dulmen 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie een gezond en muzikaal nieuw jaar toe!!! 

 

 

 



  

 

Sponsoring, de basis van een gezonde vereniging 

Hoe werkt de Sponsorcommissie? 

De sponsorcommissie komt regelmatig bij elkaar om af te stemmen welke acties we gaan uitzetten om 

sponsorgelden binnen te halen. Jaarlijks wordt, voordat de sponsorcommissie erop uittrekt, door het 

bestuur een doel gesteld wat er met het sponsorgeld van dat jaar gaat gebeuren. Dit zal te allen tijde een 

doel zijn in het belang van de vereniging. Zo hebben we in 2012 een muziekinstallatie aangekocht en in 

2013 overhead microfoons, standaards, bekabeling en percussie instrumenten. Voor 2014 zou men 

bijvoorbeeld kunnen denken aan een extra set boxen, een gesloten aanhangwagen, een cd opname o.i.d.  

Echter voor 2014 moet het doel nog door het bestuur worden vastgesteld, dit kan dus van alles zijn maar 

moet ten goede komen aan de vereniging. Wanneer er onverhoopt een bedrag overblijft zal dit toe worden 

geschreven aan, de aan te leggen reserves voor bijvoorbeeld, een lustrum en onvoorziene uitgaven. 

De sponsorcommissie is samengesteld uit de volgende leden; 

Andrea Nendels   Lid 

Chris van der Kammen  Lid 

Chris van Dulmen   Lid 

Marion Maas    Lid 

Jurgen van der Kammen  Voorzitter 

Ivar Schippers   Penningmeester 

 

Wanneer leden vragen hebben over sponsoring kunnen zij bij deze personen terecht. Wanneer leden een 

signaal opvangen van een potentieel sponsor, kan men dit ook melden bij een van de leden van de 

sponsorcommissie. 

 
Drie smaken; 

In overleg met het voltallige bestuur zijn in 2010 de volgende 3 gradaties benoemd; 



  

 

- Sponsoring van een bedrag kleiner dan < € 100  

- Sponsoring van de Club van Honderd minimaal  = >€ 100 

- Sponsoring van bedragen of materiële zaken groter dan > € 250 

Wat kan een sponsor verwachten van Smartlappenkoor Gère Weg; 

- Sponsor met een bedrag kleiner dan € 100 noemen we een financiële bijdrage, steun aan de club. 

Hiervoor wordt de sponsor hartelijk bedankt. 

- Een sponsor van de Club van honderd wordt jaarlijks uitgenodigd voor een samenzijn van het 

koor en wordt het jaarlijkse doel gepresenteerd. De achterliggende gedachte van 

 ”het samenzijn “ is om de sponsoren voor langere tijd aan de vereniging te binden. 

De sponsoren die lid zijn worden vernoemd op de club van honderd pagina van onze website 

- Sponsoren die een sponsoring van een bedrag groter dan € 250 doen (gouden sponsoren), dit kan 

zowel financieel als materieel, worden ook uitgenodigd voor het gezellige samenzijn , worden 

vernoemd op de club van honderd pagina en zullen met hun logo meedraaien op de Homepage. 

Het stokje gaat door…… Ingrid van Berkel 

- Wanneer en waar ben je geboren? 

- Ik ben geboren op 17 april 1967 in het mooie dorpje Alem,samen met mijn ouders , broer en zus 

heb ik daar een gezellige jeugd gehad. Naarmate ik ouder werd stond mijn navigatie richting 

Kerkdriel om in het weekend uit te gaan en daar leerde ik ook mijn man kennen. 

 



  

Hoe ziet je gezinssituatie eruit? 

Ik ben getrouwd met Tonny, een tuinder uit de Grote Ingh. 24 Jaar geleden zijn we daar samen een bloemenkwekerij 

begonnen, en op dit moment telen we pioenrozen. We hebben twee dochters, Ilvy  is 19 jaar en Jelyn is 16 jaar. 

Wat voor werk doe je en bevalt het je?  

Na mijn mode en kleding diploma, heb ik een paar jaar op een ontwerpafdeling gewerkt in de modewereld,daarna ben 

ik thuis gaan werken in de bloemen en planten, 

later zijn we van teelt veranderd en oogsten we nog alleen in het voorjaar. Daarnaast werk ik met  veel plezier bij een 

bloemist in Velddriel.  

Mijn leven bestaat uit bloemen  dat verveelt nooit altijd fleurig en ieder jaargetijde is mooi. 

Wat zijn je hobby's? 

O ja.....   die heb ik ook,  zoals vele dames is dat winkelen , tuinieren,  sporten bij Action maar dat staat op een laag 

pitje. 

En dan één keer per jaar CARNAVAL , met ons eigen clubje ''De Dorstlessers" lopen we al meer dan 25 jaar de 

optochten mee,De voorbereidingen , het maken van kleding en eventueel wat bouwwerk daar kan ik mijn creativiteit 

kwijt. En dan natuurlijk 4 dagen feesten (een zware hobby haha). 

Muziek dat is mijn grootste hobby, en dan vooral muziek maken. Als klein meisje ben ik begonnen met  orgel spelen, 

later bij het slagwerk van Fanfare Alem en daarna lid geweest van het slagwerkgroep bij Semper Cresendo, Ik 

bespeelde daar trom en percussie wat ik nu ook bij het koor doe naast het zingen. 



 

 

Hoe ben je bij het koor terecht gekomen? 

Op een feestje hoorde ik iemand zeggen over het oprichten van een smartlappenkoor, nou dacht ik dat is iets 

voor mij, Ik heb de primeur gemist van het opstarten maar de tweede repetitie was ik erbij, en heb er nog geen 

minuut spijt van gehad. In die drie jaar heb ik er een familie bijgekregen , zo voel ik dat ,heel veel gezelligheid 

,warmte , en vooral we hebben hetzelfde gemeen en dat is zingen. 

 

Je was al actief in de activiteitencommissie, vanwaar je interesse in een bestuursfunctie? 

Nou dat ging vanzelf, omdat een bestuurslid er mee stopte heb ik dit overgenomen. Ik vind het belangrijk dat de 

lijn tussen het bestuur en de activiteitencommissie kort is en ook over de andere gang van zaken ,hoop ik mijn 

steentje bij te dragen. 

 

Heb je dromen die je ooit uit wilt laten komen? 

Ik denk als ieder ander het voornaamste is gezond blijven en de rest volgt vanzelf... 

Hoe wil je dat ons koor er over 10 jaar voorstaat? 

Nog steeds de gezelligheid onderling met net zoveel enthousiasme. Mijn wens is samen met mijn vader Toon nog 

lang te mogen zingen  bij Gère Weg. 

 



Heb je nog tips of ideëen voor ons koor? 

Tips en ideeën neem ik mee in de activiteitencommissie  en komen dan in ons koor uitje of andere activiteiten naar 

buiten. 

Wie wil je dat er de volgende keer geïnterviewd wordt? 

Ik geef het stokje door aan Tonny van Alem 

 

Voorbereiding rommelmarkt 2013 

De voorbereidingen van de rommelmarkt zijn nog in volle gang en de datum van 27 oktober komt steeds dichterbij. 

De inzameldagen zijn inmiddels achter de rug en er zijn ontzettend veel en mooie spullen ingeleverd voor de markt. 

De verzamelploeg is erg enthousiast over het resultaat maar ook over de sfeer tijdens de inzamelmiddagen. Zij 

hebben zich ontzettend ingezet en weer of geen weer, zij waren van de partij. Geweldig die inzet! 

Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt en is men bezig met de laatste organisatorische puntjes op de “i “ 

te zetten. 

Natuurlijk kan de rommelmarkt niet slagen als we niet op iedereen kunnen rekenen op 27 oktober daarom nog een 

dringende oproep aan degene die zich nog niet hebben opgegeven. 

 

 

 



 

MELD JE AAN VOOR ZATERDAGAVOND 26 oktober EN ZONDAG 27 oktober BIJ DE ACTIVITEITENCOMMISSIE EN HET 

BESTUUR!!!!!! 

Voor de allerlaatste mededelingen volgt er een briefing die jullie allen persoonlijk krijgen toegestuurd via de 

mail of per post. Houd deze in de gaten! 

 

 

Agenda 
  

26 oktober   za-av vanaf 18.30 uur spullen voor de rommelmarkt naar de Kreek vervoeren en de zaal inruimen 

27 oktober   zo  rommelmarkt vanaf 9.30 uur tot 16.00 uur daarna gezamenlijk opruimen en eten  

17 november zo-mi optreden in Raamsdonkveer bij koor SanGdoel 

27 november   woe-av  20.00 uur opname 2 liederen in kerkje in Alem 

5 of 12 april     za-ocht  maken van een nieuwe groepsfoto Graag beide data reserveren!!!! 

25 mei              zo-mi Janus Kiepfestival, het verdedigen van de Janus Kiep Bokaal 

Van alle verzoeken zijn de data bekend, van de invulling en exacte tijd ontvangen jullie ruim van tevoren bericht. 

 

Tot zover het nieuws van het koor. 

 

 

 

 


