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We zijn alweer aangekomen in de zomer van dit jaar en er ligt een gezellig en actief half jaar van 2014 achter 

ons waarover weer veel te vertellen is over het wel en wee van Gere Weg. 

Met trots kunnen we vermelden dat eindelijk, na veel denk- en zwoegwerk van Toontje van Aken, ons clublied 

gelanceerd is:”Gere Weg, wij zijn Gere Weg”. Een lied wat heerlijk in het gehoor ligt en precies weergeeft wat 

voor een club wij zijn. Eenmaal gezongen krijg je het niet meer uit je hoofd! 

Klein koor 
Een andere belangrijke vermelding is dat het kleine koor gevormd is en al enkele optredens verzorgd heeft 

waar enthousiaste reacties op gekomen zijn. 
 

Algemene ledenvergadering 

Op 19 maart hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Alle belangrijke zaken werden weer 

besproken en opnieuw is het voltallige bestuur unaniem gekozen voor weer een nieuwe zittingsperiode. 

Nadat alle agendapunten waren besproken en iedereen in de rondvraag de gelegenheid kreeg om een 

vraag te stellen mochten we wederom concluderen dat we een gezellige en financieel gezonde 

vereniging zijn waarbij de betrokkenheid en het enthousiasme van de leden groot is. 

 



 

 

 

 

 

  

Optredens van het voltallige koor  

Ons eerste optreden dit jaar begon al op 25 januari in Alphen aan de Maas  gevolgd door een optreden bij de 

liederentafel in de Kroon op 23 maart. Op 13 april togen we met zijn allen eerst naar het oude gemeentehuis op 

het Mgr Zwijsenplein en daarna naar de molen aan de Kievitsham om onze mooie groep weer te laten vereeuwigen 

op foto. Het zijn bijzondere mooie foto’s geworden dankzij onze fotograaf Henrie Ijsveld. Aansluitend vertrok 

de groep naar het ZanRiela Gools smartlappenfestival om daar onze stem te laten klinken en natuurlijk de sfeer 

te verhogen! Op 26 april mochten we de laatste liederentafel van Alem van het winterseizoen mee afsluiten en 

weer een maand later gingen we onze beker verdedigen bij het Janus Kiepfestival in Den Bosch. Op de eerste 

van de maand juni waren we op uitnodiging van mevrouw Blaauwhof te gast bij de korendag in Veghel. Het 

jaarlijkse kooruitje, georganiseerd door onze zeer enthousiaste en vindingrijke activiteitencommissie, trok dit 

jaar naar het franse Parijs op zondag 22 juni om het zangseizoen af te sluiten. De laatste repetitieavond van dit 

seizoen zal op 10 juli zijn met een optreden bij het koor “Het Komt Vaneiges” in Middelrode waarna de vakantie 

kan beginnen. Opnieuw een geslaagde actie waarbij de kas weer groeide!  

Impressie van Nelly en Carine over het Janus Kiep festival en het kooruitje 

Hallo mede koorleden,  

Op de laatste repetitie werd ik door Marga benaderd om een stukje te schrijven over het Janus Kiepfestival. 

Nu moet ik zeggen dat ik niet zo’n schrijfster ben maar ik heb het haar beloofd om het te proberen, dus bij 

deze. Natuurlijk  was ik als geboren Brabantse  zeer vereerd om vorig jaar met Gére weg aan dit evenement te 

mogen meedoen, en natuurlijk nog trotser was ik dat wij de wisselbeker in ontvangst mochten nemen,  ja en dan 

komt het jaar 2014  dat je deze beker weer moet verdedigen en dat doe je dan ook met ”niet,, 100 maar met 

200 % . 

 



  

Want o ja wat zouden we hem graag nog een jaar in ons bezit hebben, dat was nog niemand gelukt dus 

waarom  zouden wij het niet proberen.  Maar ook ons is het helaas niet gelukt, het koor dat dit jaar 

gewonnen heeft was ook super goed, en had trouwens een andere genre als wij. Maar het mag gezegd 

worden dat wij de zaal helemaal voor ons wonnen, en dat iedereen mee zong of als er geluisterd moest 

worden dat ze luisterde. We kregen weer heel veel complimenten en iedereen dacht dat we wel weer 

zouden winnen, maar ondanks dat we niet hebben gewonnen was het plezier onderling even groot als het 

jaar daarvoor en zoals bij elk optreden. Ik wil ook nog even de evenementen commissie complimenteren voor 

wat ze weer bedacht hadden met de vleugels voor Ivar en de armen van Ingrid die ze gebruikten bij het 

liedje twee armen om je heen. Ik ben er trots op om een lid van het smartlappen koor Gére weg te zijn en ik 

hoop ondanks dat ik nu in Limburg woon het nog heel lang te mogen blijven. 

  

Nelly Hermes 

 

 

Parijs, 22 juni 2014 

Bonjour.....zo weer terug op de Drielse cote del Moas!! 

Nog wel wa last van een jetlag..maar we hebben ook een hele 

Tour de France acher de rug...met verschillende etappes !!! 

 

Rond half een bij dun Drielse Sacre Ceure....nou  de hebben we gewete. 

Du pain ...du vin ...en du boursin en een echte ....Cardinaal 

Odekerke...zo egge heurt 

koste nog moeite gespaard. 
 

 



  



  

 

Nao unne blessing van dun Cardinaal gingen we dan ok dun urste etappe 

in....en ut war 

echt Route du Soleil.....want wa haan we un mooi zunneke. 

Onze bezemwagen met alles durop en duroan houde alle demarages mooi in 

de smieze. 

 

Onze urste etappe begon op Reu del Laar....jeu de boulles...petanque...of zo es 

sommige ok wel zinne....un belleke gooie. 

We werden ontvangen met un bekske koffie en een petit fourtje...mmmmm 

Noa wa gerommel met wa vrouwkus en boerkus kreeg iedereen zun egge clubke 

om mee te speulen. 

Noa ut urste putje en wa drank ging ut de twedde ronde al stukke beter, 

er werd zelfs op de centimeter gekeken....nou da doen ze anders ok 

nie....maar ja. 

 

Alle balle wer verzamelt te hebben gingen we noar dun twedde etappe. 

Wa war ut un ploatje bij onze Jan in dun boogurt. 

Er ware in de loop wel wa meningsverschillen of ut nou unne pere of 

unne kerseboogurt war? 

Na wa slukskes ....en wa pain du boursin en we haan ok nog unne 

stroatmuzikant ....die we onder de brug van Parijs haan 

 

 



 

 

gevonde....moeste we toch es echte kunstenaars aon de gang. 

Nou ik kan oe vertellen....der zit veul talent...mot alleen nog un 

bietje ontplooie. 

 

Op noar dun derde en vur de meste van ons de loatste etappe. 

Noa un kleine valpartij kwamen we in de Grande Ingh....ut war formidable zo 

langs de Seine. 

Dun Tour dun Eifel zagen we al van verre.....tuurlijk zijn we doar 

efkus op ut Frans terras 

neergestreken...ut war ur nie goeiekoop....mar ja zunne kaans krijde nie mer. 

Sommige minse han zelfs al dur eten op vur des ze wieze wa ze nou 

eigeluk op dur plateau haan. 

Dus da war un goei teken....ut smakte tres bien. 

En wa war ut gezellig.....de chansons galmde tot in de petit uurkes 

over dun Grande Ingh en ver 

doar buite bleek achteraf....nee, nee ginne gendarme....mar unne echte 

clochard...dus toen 

war ut ploatje compleet. 

 

Nou hoop de gullie allemoal net zu veul genote het es moi, vive la vie!! 

 

Aurevoir, Carine 

 

P.s. Er is ook nog gevroagd hoe wij op alle idieen zijn gekomme! 



Lief en leed 

 Henk Wijen is opgenomen geweest in het ziekenhuis met hartklachten, er is een stent geplaatst en Henk 

heeft de draad weer voorzichtig opgepakt. 

 René de Cocq van Delwijnen heeft 2 keer een ziekenhuisopname gehad en ook bij hem zijn er stents 

geplaatst. Wij wensen hen beide van harte beterschap! 

 Jolanda van de Kammen is bevallen van een gezonde dochter Geerte. Wij feliciteren haar hiermee en 

wensen haar veel geluk en gezondheid toe! 

 

Verjaardagen 2014  

9 april Jürgen van der Kammen                                      2 juli Berta Heslenfeld 

14 april Herman van der Heijden                                   2 juli Nelly Hermes 

17 april Ingrid van Berkel                                              16 juli Mario Broekmeulen 

21 mei Henk Weijen                                                      16 juli Marianne Ijsveld 

 



  

2 juni Connie Tiekstra                                                   22 juli Tonnie van Alem 

6 juni Toon Van Boxtel                                                  22 juli Sjef van Dulmen      

14 juni Erica van Hooft                                                 19 augustus René de Cocq van Delwijnen 

23 juni Theo van Dulmen                                               20 augustus Chris van der Kammen 

25 juni Marion Maas                                                     22 augustus Toontje van Aken                            

27 juni Jo Hooijmans 

30 juni Hester de Bruine 

 

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

 

Voorbereiding  jubileumjaar 

Volgend jaar, om precies te zijn op 12 maart 2015, bestaat het koor 5 jaar. Om dit te willen vieren hebben 

het bestuur en de activiteitencommissie de koppen bij elkaar gestoken en is er al een eerste vergadering 

geweest waarin er ideeën besproken zijn om in dit jubileumjaar te organiseren. Er zijn  vijf grote 

activiteiten die verspreid over het jaar georganiseerd gaan worden en er zijn vijf groepjes samengesteld die 

elk één van de activiteiten uit gaat werken. Deze groepjes zijn momenteel druk in beraad om te kijken 

duidelijk is. We houden jullie op de hoogte hierover. Het moet een fantastisch jaar worden waarin Gere Weg 

zich op verschillende manieren presenteert aan de Drielse samenleving. 



  

 

wat en hoe het allemaal georganiseerd gaat worden. De koorleden zullen hier bij betrokken worden zodra 

er meer duidelijk is. We houden jullie op de hoogte hierover. Het moet een fantastisch jaar worden waarin 

Gere Weg zich op verschillende manieren presenteert aan de Drielse samenleving. 

 

Beëindiging lidmaatschap als koor- en bestuurslid 

Zoals jullie weten is deze nieuwsbrief de laatste editie die van mijn hand verschijnt als koor- en 

bestuurslid. Met ingang van augustus heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Alle leden zijn hiervan middels 

een mail op de hoogte gesteld. Ik blijf jullie volgen tijdens optredens  en als club van 100 lid blijf ik graag 

nog betrokken bij de geweldige club van Gere Weg! 

Dank jullie wel voor het vertrouwen in mij als bestuurslid! 

Ik wens iedereen een fantastische zomer en graag tot ziens!!! 

Marga Verhoeckx 

 



  

 

Het stokje gaat door…… Theo van Dulmen 

Deze keer werden aan onze drummer Theo enkele vragen gesteld om hem wat beter te leren kennen. 

 

Wat is je leeftijd en hoe ziet je gezin er uit? 

 

Vorige week ben ik 65 jaar geworden. Ik ben al 43 jaar getrouwd met Rietje en heb 2 dochters, Miranda 

van 40 jaar en Petra van 38 jaar. We hebben 2 kleinkinderen, Roy en Kim. 

 

Hoe lang ben je al kroegbaas van Het Luchtschip? 

 

Dat wordt in december 7 jaar. Ik heb 40 jaar bij Verachtert gewerkt en 5 jaar geleden ben ik met 

vervroegd pensioen gegaan.  

We hebben verschillende verenigingen binnen ons café die hier hun vaste clubhuis hebben.  

DES, de biljartclub, KBO, de vogeltjesvereninging de Drielse Volière en natuurlijk Gère Weg. 

 

Je bent al jaren drummer, vanaf welke leeftijd ben je gaan drummen? 

 

Vanaf mijn 7e jaar drum ik al. Ik ben begonnen thuis met 2 vorken op een stoel, dat mocht thuis gewoon. Ik 

ben toen bij de harmonie Semper Cresendo gegaan en op mijn 14e kreeg ik mijn 1e drumstel van mijn 

ouders. We hebben toen een bandje opgericht wat we "Generations" noemde. De band bestond uit de 

Drielenaren Gerard Piels, Peter Peters, Henk Piels, Gerard Pompen en ikzelf natuurlijk. Ik heb ongeveer 10 

jaar in de Band gespeeld. Ik ben daarna wel blijven drummen. 

 
 
 
Heb je dromen nu je gepensioneerd bent? 



  

 

 

 



 

 

Heb je nog andere hobby's behalve drummen? 

Ik heb gevoetbald van mijn 7e tot mijn 25e jaar. Ik heb gevoetbald bij het 1e van DSC. Ook heb ik in het 

Bommels en Brabants elftal gestaan en ben ik bij DSC voetballer van het jaar geweest. Bij RKJVV in Den Bosch 

heb ik ook nog 1 jaar gevoetbald. 

 

Heb je dromen nu je gepensioneerd bent? 

In eerste instantie hopen dat we gezond blijven. Voor de rest wil ik graag in de kroeg bezig blijven. Ik heb geen 

grote dromen van reizen of zoiets. Af en toe een weekendje weg met de kinderen en kleinkinderen vinden we wel 

leuk. 

 

Hoe kreeg je te horen dat er een smartlappenkoor opgericht ging worden? 

 

Ik hoorde het van Ivar en ik bood meteen aan om drummer te worden en dat jullie bij ons gratis konden 

repeteren. 

 

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

Ik hoop dat ik er zelf dan nog bij ben, dat iedereen er in goed gezondheid nog bij blijft èn dat het dan nog 

bestaat. 

Ik zou graag zien dat nieuwe leden op zangkwaliteit geselecteerd gaan worden en dat we een reserve dirigent 

krijgen voor als Ivar een keer niet kan bij optredens we dan het dan toch door kan gaan. 

 

Heb je nog tips of ideeën voor ons koor? 

 

Nee, niet echt. Ik wil jou wel speciaal bedanken voor wat je voor de club van Gère Weg gedaan hebt! 

 

Dank je wel Theo, heel graag gedaan!!! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 


