
 

Nieuwsbrief  16, jaargang 4  

 

Beste leden,  

We gaan inmiddels ons vijfde jaar in met ons koor en het komende jaar zal dan ook in het teken gaan staan van 

de voorbereiding voor ons eerste lustrum. Het bestuur is al voorzichtig begonnen met het bedenken van leuke 

ideeën maar dat doen zij natuurlijk niet alleen. De activiteitencommissie zal hierin betrokken worden en ook de 

leden zullen  hierin betrokken worden. We houden jullie op de hoogte en tijdens de algemene ledenvergadering 

volgt er meer informatie over. 

Rommelmarkt 

Op 27 oktober was de grote dag van de rommelmarkt in de Kreek. Na een jaar lang intensief voorbereiden was 

dan eindelijk de grote dag daar. 

Op zaterdag 26 oktober waren er al veel leden vroeg in de weer. Er werd hard gesjouwd en de vrachtwagen 

werd vele keren gevuld met onze kostbare  “rommel” om deze heelhuids de Kreek in te krijgen. ‘s-Avonds was 

bijna het voltallige koor aanwezig om alle kramen op te bouwen, de spullen prachtig uit te stallen en er een 

gezellige, sfeervolle aangeklede ambiance van te maken. Nou en dat is gelukt! Het zag er fantastisch uit en we 

waren er klaar voor om de stroom “stropers” de volgende morgen om 10.00 uur te begroeten.  

Enkele leden hebben een verslag gemaakt van hun belevenis over de voorbereiding of over de dag van markt. 

 



 

  

    



 

 

 

 

 

  
“Op de allerlaatste inzameldag stopt Jo Glaudemans rond 4uur aan de Kievitsham. Ik zeg hallo jo hedde gij nog 
wa in te levere jonge? Nee ik nie maar het leek hier zu gezellig ik zeg tegen de vrouw effe kijke wa er oan de 
haand is. Gezellig woar joh. 
 
Meggie van der kammen was met Chris al een keer geweest. Chris moest weg en een half uur later zit Meggie op 
de fiets met een paar flessen witte wijn. Als de grote beren van huis zijn goan de kleine berkes ook, proost! 
 
Bij de eerste verzameldag was het nog effe de kat uit de boom kijken. Er werden een aantal tassen ingeleverd 
en een prachtig lampet stel. Maar dur zat ook een compleet servies bij. 'S-avonds kwam dit ter sprake bij 
iemand en dur zuster wilde het wel hebben. Op de dag van de rommelmarkt is het servies overgedragen aan ons 
Truus, en na thuiskomst bleek het een servies te zijn zonder glazuur. Dit was eraf gesleten door het vele 
gebruik. 
 
Op de dag van verkoop moest Audrey de maat weten van een paar laarsjes. Deze maat stond niet vermeld op de 
schoenen. Gelukkig wist Audrey van wie deze laarsjes waren geweest. Zonder schroom riep ze naar Marjo wat 
voor maat het was? En dat alles om de klant ten dienste te zijn. 
 
Ik kan je zeggen dat ik genoten heb van de bereidwilligheid van de verzamelploeg om elke zaterdag zorg voor de 
inzameling te zorgen waarbij gebak, koffie en een borrel nooit ontbraken. Nog meer heb ik genoten van de 
bereidwilligheid van onze leden om de rommelmarkt tot een succes te maken en wat een saamhorigheid van deze 
vereniging”. 
 
Chapeau allen. 
Groeten ivar 
 

 



  

     

 

             



 

“Vele vergaderingen, thee ,koffie, wijntjes later was het dan zover.....rommelmarkt. 
 
Rommelmert, tjonge , jonge "wanne meuk"  han de inzamelploeg verzamelt!! 
Van alles hek voorbij zien komme, van ouwe tassen, bordeelsluipers, strechers, gewit wel zo'n ding woar degge op 
kunt sloape egge "echt "sloap het, de ding war dan ok al de deur uit vur ut zondag waar. 
Tja, bij hot items mot ur ok rap bij zijn, zo ziede mar! 
Ok ik , de Kerstengel had samen met Rudolf unne kroam woar ge echt ff bij stil moest stoan. 
Zoals de miste van ons wel witte han wij de kroam met es titel " 
overschotkroam ". 
Ach ja ut mot iemand doen wor. 
Mar wa han we unne schik, ik zei er nou achter dek werkel alles kan verkoope,van een ouwe parasol zonder unne 
stok, unne pan met mar liefst vijf deksels woar ginne inne van paaste en ok ut kertsspul vloog de deur uit, hek wel 
wa vur motte doen mar ja, toen ik zin det die boom echt gin waoter nodig ha war ut kat in ut bakkie. 
Over katte gesprooke doar hek ok nog un mooi verhaol over, mar de loat ik mar achterweges, ut vurhoaleke mot 
tenslotte over de rommelmert goan. 
Nou ik wit nog veul meer te kwatse, mar ik goa er nou echt un end oan make. 
Ik wil nog wel ff kwijt dek unne super gezellige dag ha gehad, mar da kan ok nie anders mit zulke minsen”. 
 
Groetjes dun Kerstengel 
 
Ps.  ut hundje war nie verkocht mar ja ge kunt nie alles hebbe wor!! 
 
Groetjes, Carine 
 



  

“Een hele mooie en gezellige rommelmarkt gehad en voor velen van ons een ervaring rijker! 
 
Iedereen was inderdaad enthousiast en heeft z'n schouders er prima onder gezet…..maar dat kwam natuurlijk doordat 
alles zo geweldig was georganiseerd.  
 
Er is dan ook heel veel tijd in gestopt door de organisatie en bestuur. De vergaderingen, de afspraken maken, zoveel 
denkwerk vooraf, de inzameling van de spullen, de aan- en afvoer hiervan, de financiën, de algehele invulling en 
aankleding van de zaal, de netheid en orde, de muzikale invulling (sfeer/gezelligheid), ons natje en droogje (we zijn de 
hele dag niets tekort gekomen!!….het is toch allemaal GEWELDIG!!!      ... En er zijn altijd dingen die je ter plekke pas 
tegenkomt…maar dat lossen we dan met elkaar weer op.. 
 
Al met al……………GEWELDIG GEDAAN…..een EXTRA en SÚPER compliment aan deze mensen” !!!!!! 
 
groetjes Berta 
 

 

 

 



 

 

  

“Afgelopen jaar  ben ik betrokken geweest bij de voorbereidingen van onze inmiddels gepasseerde vlooienmarkt. 
Als verhuurder van het complex Brabanthallen ken ik uiteraard het fenomeen 
snuffelmarkten/vlooienmarkten.  Naast de maandelijkse reguliere snuffelmarkten wordt bij de Brabanthallen 
eenmaal per jaar   de grootste snuffelmarkt van Europa gehouden (2500 kramen). 
Er is een gigantisch verschil tussen de professioneel opgezette Snuffelmarkt zoals ik die ken bij de 
Brabanthallen en onze Mega Vlooienmarkt (what’s the name ?) van ons. 
Ik heb genoten van het enthousiasme van nagenoeg alle leden, zowel vooraf als tijdens de markt. 
De geweldige inzet van de diverse werkgroepen tijdens de voorbereiding verdienen groot respect. 
Natuurlijk is niet alles goed gegaan, natuurlijk zijn er dingen gebeurd die we achteraf gezien beter niet hadden 
kunnen doen en natuurlijk hebben we er van geleerd. 
Wat voor mij geldt is dat we (wederom) hebben aangetoond dat als wij met ons “clubke” iets willen dat we het 
kunnen. 
Dat onze inzet uiteindelijk ook nog heeft geleid tot een leuk financieel resultaat maakt het allemaal nog mooier. 
In 2015 gaan we ons eerste lustrum vieren. 
De inzet van ons allen geeft mij het vertrouwen dat we er in 2015 een geweldig evenement van gaan maken”. 
 
Een content lid van Gère Weg. 
Bèr van Rooij. 
 

 

 

 



  

 



“Hallo allemaal, 

Graag wil ik jullie een verslag doen van de rommelmarkt en met name over de verzamelploeg; 

Ivar, Willem en ik waren bij de verzamelploeg daarbij hadden Ali, Lia en Roos zich aangesloten en die waren er 

ook trouw, mij complimenten daarvoor!!!! 

Wij zijn ruim 1 jaar geleden al begonnen bij Sjannie in de schuur. In het begin was het rustig en best koud; we 

waren blij dat we naar de koffie konden en naar de eigengemaakte appeltaart van Sjannie. We hebben daar toch 

veel spullen opgehaald en toen de bakken vol waren zijn we naar Frans en Natasja in Hoenzadriel gegaan. 

Er werden steeds meer spullen gebracht maar ook rommel die we meteen weg konden gooien. We kregen het 

drukker maar dat was wel gezellig. We hadden koffie met iets lekkers erbij en na afloop een pilsje of een 

wijntje en soms kwamen er zomaar mensen kijken die dachten dat er wat te doen was, dat was wel leuk. 

De schuur werd voller en er kon op het laatst niks meer bij; Berta moest zelfs haar spullen maar later brengen 

omdat we vol zaten. 

Ondanks dat ik het niet zag zitten hoe wij  alle spullen uitgezocht en naar de Kreek moesten krijgen,  is het 

perfect gegaan. Het uitpakken en inruimen in de Kreek op zaterdagavond verliep echt vlot. Dat hebben wij mede 

te danken aan de leden die zo grandioos hebben meegewerkt. 

De rommelmarkt zelf was heel gezellig en er werd goed verkocht en dus: geslaagd. Super”!!!!! 

Groetjes Bets 

 



  

 

“Mijn beleving van de rommelmarkt 
 
Ik had er helemaal niets mee, een rommelmarkt. 
Maar aangezien ik in het bestuur zit moest ik toch aan de bak. 
Misschien voelde de weg ernaar toe soms erg lang. 
Maar wat ik niet had aan zien komen gebeurde toch. 
Ik heb er van genoten. De saamhorigheid van al onze leden. 
Het teamwork wat zonder morren door iedereen ten toon 
gespreid werd. De ervaring die we met zijn allen gedeeld hebben. 
De verhalen van de mensen achter de kramen, de manier van  
verkopen. In één woord: GEWELDIG 
Bij het inruimen van de zaal viel alles op zijn plek en alles liep op rolletjes. 
Ik sta er nog steeds van te kijken dat alles van zelf ging. Iedereen ging ervoor. 
Woorden schieten hiervoor te kort, maar een bedankje is wel iets wat op zijn plaats is. 
Dus alle leden BEDANKT voor het veranderen van mijn mening over het organiseren van een rommelmarkt. 
En een groot dankwoord wil ik geven aan de familie/vrienden van onze leden  
die zich belangeloos hebben laten meeslepen in ons enthousiasme. 
Deze dagen had ik echt voor geen goud willen missen en was ik Gère erbij. 
Chapeau aan ons Koor”. 
 
Anja Ackermans 
 

 

 



  

Rommelmarkt 2013. 

Goed idee; 

Het is al weer ruim een jaar geleden dat het idee gelanceerd werd om eens een keertje door de club een 

rommelmarkt te houden. 

De opbrengt er van zou wel eens een extraatje voor de clubkas kunnen opleveren. Daar waren we het met zijn allen 

wel over eens. Met een bepaald enthousiasme werd met het plan ingestemd. Het was wel sneller gezegd als gedaan. 

Wie wel eens zo'n markt heeft bezocht zal er niet zo gauw bij stil staan wat er zoal allemaal moet gebeuren 

voordat de spullen op de kraam liggen. Maar nu moesten we het zelf gaan doen. En wat er allemaal bij komt kijken 

vraagt nogal wat energie en veel animo. Dat geld voor alle leden anders heeft het geen kans van slagen.    

Het bestuur met de ondersteuning van de activiteitencommissie had hier wel even de tijd voor nodig om dat eens 
heel goed op een rijtje te gaan zetten. Locatie zoeken, afspraken daarbij, verder ophalen of laten brengen van de 
spullen, opslag hiervoor zoeken en wat al niet erbij komt kijken, enz. 

Toen er eenmaal zo’n draaiboek ontstond ging men in goed overleg eens kijken wie en waar het beste voor ingezet 
kon worden en zich daarin kon vinden. De rollen werden verdeeld en nu kon men weldra over gaan tot actie. 

De toezegging door de leden was over duidelijk. 

Voorbereiding:Al snel kwamen we als locatie bij m.f.c. De Kreek uit. Om een dergelijk evenement te houden had men 
die ruimte wel nodig. Verschillende onderhandelingen gingen er aan vooraf met beheerder en het bestuur. De datum, 
tijd van gebruik van de div. ruimten en het belangrijkste, het financiële gedeelte, het moest allemaal besproken 
worden. Nadat alles was geregeld kon men met de inzameling een aanvang nemen. Een opslagruimte werd gezocht en 
dat was niet zo gemakkelijk. Gelukkig waren die er te vinden, die de club een 

 



  

warm hart toe dragen en ruimten daar voor beschikbaar stelden. Hierbij mogen we hen er wel heel 
dankbaar voor zijn dat ze deze zo spontaan aanboden. De keuze was zelf niet de spullen ophalen, zou ook 
teveel werk zijn, maar op een afgesproken tijd en plaats het te laten brengen. Daar werd alles [de andere 
niet te kort te doen] door een enthousiast team de aangeboden waar in ontvangst genomen. 

 Vele zaterdagen zijn ze met het uitzoeken en sorteren ervan daar mee bezig geweest. Soms moest men 
weleens aangeleverd materiaal mee terug geven. 

Dat het echt niet kon wat ze bij zich hadden en het niet de bedoeling was dat we met een meubelzaak 
begonnen. Men kon slecht zeggen dat het niet in De Kreek past, maar er was van te voren afgesproken dat 
we niet alles konden aannemen en we vertelden erbij dat het echt niet te verhandelen is. Ze kregen dan 
gratis advies mee om het bij de Avri [ een stortplaats] te proberen, misschien dat ze het daar wel wilden 
innemen. Gelukkig kwam dit maar zelden voor en waren het veel gezellige zaterdagmiddagen met al die 
aanloop.  De opslagruimte kwam op laatst helemaal vol te staan. 

Eigenlijk is het meeste een overschot uit onze welvaart en consumptiemaatschappij zullen we maar zeggen, 
maar bruikbaar voor ons. 

In de tussentijd moest er veel gebeuren en gelukkig waren daar anderen mee bezig. Taken waren goed 
verdeeld, dat moest ook wel want er was veel werk te verzetten. Zoals indeling en inrichting en wat er 
allemaal zoal bij komt kijken op die dag. Diverse bijeenkomsten en vergaderingen zijn er aan gewijd. 
Achter de schermen is er nogal het een en ander geregeld en werk verricht. De lange voorbereiding bleek 
achteraf toch heel hard nodig te zijn geweest. 

 

 

 



  

Zaterdag aanvoer en inrichting; 

Deze dag zou het een en ander moeten gebeuren voor de megamarkt op zondag zoals reeds was aangekondigd. 
Intussen was er al er een luchtkussen gehuurd en opgehaald. De middag voor D-Day werd alles vanaf de pakhuizen 
opgeladen om op transport te gaan, gelukkig maakten vele handen verlichting van dat werk. Het vervoer naar De 
Kreek met al het opgestapelde onder dekzeilen verpakt, leek meer op de watersnoodevacuatie van 1995 maar deze 
keer wel met een gezelliger vooruitzicht. Bijna allen waren aanwezig om de dozen, kisten en kratten de hal in te 
sjouwen. Het ging er gezellig aan toe al heeft menige daar zweetdruppels achter moeten laten. Nou moest het 
sorteren nog komen weldra ging dat vanzelf waarbij al gauw gekozen werd wie en wat er op de kraam moest staan en 
zich geroepen voelden erbij te horen. Uitgepakt, voor zover gesorteerd als mogelijk, werd na een enkel uur bezig te 
zijn geweest het geheel achter gelaten en de deuren gesloten. 

Na een afzakkertje  gezellig met elkaar in de kantine vertoefd ging men huiswaarts. Aanhangers en 
transportmaterieel waren van te voren al afgeserveerd ook dank aan hen voor het beschikbaar stellen hier van. 

Zondag ; de dag van de markt. Zoals afgesproken waren we al vroeg present om achter de kramen plaats te nemen. 

Twee kleedkamers kregen we tot onze beschikking. Dat was super om koffie, een broodje of wat anders te nuttigen 

en onze kleding te herbergen. Alle andere activiteiten moesten worden opgestart en dat waren er nogal wat. Een 

schminkhoekje en het luchtkussen voor de kinderen, ring met enveloppen voor de gelukkige prijswinnaar met daarbij 

een prijzenhoek. 

 

 



 

  

De muziek, de geluidsapparatuur, de zithoek voor de horeca, een tafeltje voor de entreebemanning, de bezetting 
hiervoor en al wat niet meer, het moest allemaal klaar staan als de deuren open gingen. Goed van tevoren gezegd: 
“zorg dat je klaar bent met alles als ze eenmaal binnen zijn dan is het over en let op je geldkistje, het zou zo 
maar verhandeld kunnen worden”. Ze waren er al bijtijds, zoals gezegd, de kenners en sjacheraars die komen 
vroeg. Dat bleek ook wel want ruim voor de openingstijd stonden verschillende van hen als apen door de glazen 
deuren te gluren en te bespieden waar ze op af konden stormen. Achter de kramen waren ze er al voor 
gewaarschuwd. Dat bleek ook wel en toen de deuren eenmaal open gingen stortten ze zich als haviken op hun 
prooi. Hierbij graaiden ze her en der in al het uitgestalde waar, zoekend wat voor hen van waarde was. Toen deze 
meute uit was geraasd en met hun buit de uitgang zochten werd het wat rustiger in de hal. Degenen die bij de 
entree zaten hadden hun handen vol aan het verwerken van de binnenkomers. Het bleef toch gestaag doorlopen 
en van lieverlee werden de bladen van de kramen zichtbaarder dat betekende dat er toch hier en daar goed 
verkocht werd. Tussendoor was er nog een veiling georganiseerd. De muziek en de zang erbij werd door velen, 
sommigen verkleed, staand achter hun kraam, uit volle borst dan ook de wel bekende liedjes meegezongen.  

Met veel plezier zijn wij met zijn allen bezig geweest; handelen, zingen, buurten, het zorgde voor een geweldige 
en gezellige sfeer. De catering was in de puntjes verzorgd niemand hoefde honger of dorst te lijden.De hele dag 
was het een komen en gaan van al dan niet winkelend publiek. Voor velen was het dan ook een uitje, even er 
tussenuit, wat buurten of gezellig met familie en kennissen zo langs de kramen. Eind van de middag kwam er een 
einde aan en werd besloten alles op te ruimen en af te voeren. Wat over was en niet meer van waarde werd 
geacht of onverkoopbaar bleek ging in de container.De chauffeur had eerst nog wat pech en kon zijn vrachtje 
niet van de parkeerplaats krijgen. Maar even daarna is hij er toch mee richting dijk gereden en uit ons zicht 
verloren. Dat wat nog bruikbaar was werd opgeladen en afgevoerd naar een [alweer]toegezegde bestemming van 
opslag. Nadat alles opgeruimd schoon gemaakt en ieder klaar was met zijn handeltje werd ook nu weer in de 
kantine wat genuttigd en gedronken. Men kon terug kijken op een geslaagde middag met heel veel saamhorigheid 
en gezelligheid. 

 

 



  

 



  

 

Mochten er zijn die niet genoemd niet bedankt of in wat anders te kort heb gedaan in mijn schrijven dan wil ik ze 
bij deze alsnog vernoemen. 

Toon van Boxtel. 

Optredens van de afgelopen periode 

Op zondag 17 november 2013 rukten we weer uit en namen we deel aan het korenfestival in Raamsdonkveer en op 

zaterdag 25 januari jl. waren we te gast in het dorpshuis van Alphen aan de Maas. Zoals we inmiddels kennen van 

onze club was het weer een gezellige boel en kregen we weer mooie complimenten over onze zangprestatie en onze 

bijdrage aan de gezellige avond.  

Voor de komende maanden staan er alweer een aantal optredens gepland. 

Geplande Optredens voor 2014 

19 maart  wo av  ALV 
23 maart   zo mi  Kroon liederentafel 15.00 tot 17.00 
5 of 12 april  za mo  nieuwe groepsfoto 
13 april   zo mi  ZanRiela Gools smartlappenfestival 
25 mei   zo mi  Janus kiepfestival 
1 juni   zo mi  Veghel 
 

 

 

 



 
  

Voor onderstaande festivals staan we ingeschreven en wachten op antwoord 

6 juli    zo   Grave 
 
7 september  zo  den Bosch 

Van Grave is inmiddels bekend dat wij hier niet hoeven te komen zingen, we hebben te horen gekregen dat we uitgeloot 

zijn. Het bestuur zet hier echter wel een kanttekening bij dit is het tweede jaar dat dit gebeurd. De Sjanellekes zijn 

wel elk jaar wel van de partij. We vermoeden dat hier met twee maten gemeten wordt. 

 

Repetitierooster vanaf januari 2014 tot en met juni 2014               

 

Februari, 5 en 19                    

Maart, 5 en 19 

April, 2, 16 en 30 

Mei, 14 en 28       

Juni, 11 en 25    

 

 



 
  

Kledingvoorschrift 

Met ingang van mei verandert het kledingvoorschrift weer en daarom nog een keer de regels op een rijtje. 

Waar brandweerrood vermeld staat wordt ook echt brandweerrood bedoeld. We zien nog regelmatig dat er 

afwijkende kleuren rood gedragen wordt. 

Het is de bedoeling dat er geen andere kleuren dan rood wit in de zomer en rood zwart in de winterperiode 

gedragen wordt. Ook geen andere kleuren gemengd met rood bij de accessoires. 

WINTEROUTFIT: ALS DE R IN DE MAAND ZIT 

DAMES:  

Vanaf het middel naar beneden  ZWART 

Schoeisel:   ZWART OF BRANDWEERROOD 

Bovenkleding:            ZWART OF I.C.M. MET BRANDWEERROOD 

Brandweerrode of zwarte accessoires (als je een rode bloes of vest draagt dan bijvoorbeeld zwarte broche, ketting, 

sjaal etc.) 



 
  

HEREN: 

Vanaf middel naar beneden   : ZWART 

Schoeisel:   ZWART OF BRANDWEERROOD 

Bovenkleding:   ZWART OF I.C.M. MET BRANDWEERROOD 

Brandweerrode of zwarte accessoires ( als je een rode bloes draagt dan bijvoorbeeld zwarte bretels of strik of sjaal 

etc.)  

BRANDWEERRODE GILETS ZIJN GEEN MUST VOOR ALLE MANNEN. JUIST VARIATIE IN DE 

ACCESSOIRES BIJ DE MANNEN MAAKT HET MINDER FORMEEL. 

ZOMEROUTFIT: ALS ER GEEN R IN DE MAAND ZIT 

DAMES:  

Vanaf het middel naar beneden:  WIT 

Schoeisel:    BIJPASSENDE SCHOEN  (geen zwart) 

Bovenkleding:  WIT, OF IN COMBINATIE MET BRANDWEERROOD 

Brandweerrode of witte accessoires  (als je een rode bloes of vest draagt dan witte accessoires 



  

HEREN: 

Vanaf het middel naar beneden:BLAUWE SPIJKERBROEK 

Schoeisel:          zwarte SCHOEN 

Bovenkleding:         WIT, OF IN COMBINATIE MET BRANDWEERROOD 

Brandweerrode of witte accessoires  (als je een rode bloes of vest draagt dan witte accessoires) 

UITZONDERING: KONINGSDAG  ZOMEROUTFIT MAAR DAN GEEN ROOD, MAAR ORANJE ACCESSOIRES 

Lief en leed  

Jolanda van de kammen is weer in blijde verwachting van haar tweede kindje. We wensen haar een fijne zwangerschap ! 

Ine Wijen heeft afscheid genomen van ons koor wat we erg jammer vinden. 

Jo Hooijmans heeft haar tenen recht laten zetten en ze loopt nu weer als een kievit. 

Meggie van de Kammen heeft weer een operatie moeten ondergaan en is gelukkig inmiddels weer van de partij op het 

koor. 

Marian Ijsveld heeft ook een operatie gehad en is nog aan het herstellen. 

Connie Tiekstra moet om gezondheidsredenen ook even verstek laten gaan 

 

 wij wensen iedereen van harte beterschap! 

 

 



  

Verjaardagen  

7 januari Wilhelmien Glaudemans             5 maart Marcia Kraaijvanger 

9 januari Lia Verhagen                            12 maart Sjannie van Hooft             

13 januari Martin van de Broek               17 maart Jacinta Steenbekkers 

21 januari Lia van Herwijnen                   18 maart Roos de Cocq van Delwijnen  

31 januari Cliff van Kessel                      25 maart Germa Verhoeven 

1 februari Marga Verhoeckx                   28 maart Nelleke van Ruiten 

16 februari Jolanda van der Kammen       9 april Jürgen van der kammen   

                                                               14 april Herman van der Heijden 

                                                               17 april Ingrid van Berkel 

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

             



 
  

Het stokje gaat door……  

Onze accordeoniste Tonnie van Alem leren wij deze keer wat beter kennen.   

Wanneer en waar ben je geboren? 

Ik ben geboren op 22 juli 1949.  

Hoe ziet je gezinssituatie eruit? 

Ik heb 2 zonen en 1 dochter, Gilbert is 40 jaar, Christian is 37 jaar en Suzan is 29 jaar. 

Ik heb 3 kleindochters en 3 kleinzonen, Nathalie, Rachelle en Jill, Senna,Lenn en Joe.  

Wat voor werk doe je en bevalt het je?  

Ik ben vrijwilliger bij de Buurtbus en ik ben nog een oppas oma.  

Ook help ik nog een beetje bij het bedrijf van mijn kinderen. 

Heb je nog andere hobby's behalve zingen en accordeon spelen? 

Ik maak muziek al bijna 15 jaar bij ’t Kumt Vaneiges, het smartlappenkoor en samen met mijn broer de Zonnige Klanken. 

Dan zit ik nog in het kerkkoor samen met de moeder van Marga en het bevalt me allemaal uitstekend. 

  



 
  

Wat zijn je ambities op muzikaal terrein? 

Mijn ambities zijn mooie liedjes leren voor het smartlappenkoor die iedereen graag doet zingen.  

Heb je dromen die je ooit uit wilt laten komen? 

Mijn dromen zijn ik zou nog eens heel graag op de T.V. willen komen met een zelfgeschreven liedje. 

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

Ik hoop dat ik dan nog accordeon kan spelen en dat ze dan allemaal nog zo enthousiast zijn als nu. 

 Heb je nog tips of ideëen voor ons koor? 

Het zou leuk zijn als er een groepje gevormd zou kunnen worden die dan af en toe op kunnen treden 

als de groep te groot is voor sommige gelegenheden. En er kan misschien wat solo gezongen worden dat vind ik ook leuk.  

Wie wil je dat er de volgende keer geïnterviewd wordt? 

De volgende keer kun je misschien Anja van Namen interviewen.  

Groetjes van Tonny van Alem.  

 



 
  

Klein Koor 

Een aantal keer per jaar worden wij als koor gevraagd om op te treden op doordeweekse dagen en dan ook nog overdag. 

Vaak is dit ook op een kleine locatie. Dit betreft meestal bij activiteiten voor de ouderen. Omdat wij, als bestuur, deze 

mensen niet willen teleurstellen hebben wij besloten om binnen ons koor, met een kleine delegatie, aan deze vraag te 

voldoen.  

Wat betekent dit: 

Degenen die overdag beschikbaar zijn en het leuk vinden om voor de ouderen te zingen kunnen zich opgeven. Ivar zal dan, 

uit deze aanmeldingen, een vaste selectie maken. Deze zal bestaan uit Tonnie en minimaal 5 en maximaal 10 zangers. Dit 

is ook afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Dit wordt dus een vaste groep. Wij hebben ervoor gekozen om een vaste 

groep samen te stellen omdat dan ook de kwaliteit gewaarborgd wordt. Mocht je uiteindelijk niet gevraagd worden dan 

komt dit omdat alle stemmen natuurlijk goed bij elkaar moeten passen. 

Vooropgesteld staat wel dat we alleen bij hoge uitzondering deze groep laten zingen, want onze eerste prioriteit ligt 

toch bij het voltallige koor. Het kleine koor zal dus altijd onder de vlag van Gere Weg optreden.  

Binnenkort zal dit op ook op jullie mail te lezen zijn en één ieder kan zich dan opgeven. 

Mochten er nog vragen zijn dan graag via de mail. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Algemene ledenvergadering 2014 

Op woensdag 19 maart is er de algemene ledenvergadering in ons clubhuis “Het Luchtschip”, aanvang 20.00 uur. Jullie 

krijgen van tevoren de uitnodiging toegestuurd maar zet de datum vast in de agenda. 

We hopen dat we op net weer zo’n geweldige opkomst kunnen rekenen als vorig jaar. 

 

Tot zover het nieuws van het koor. 

 


