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Optreden bij Koninklijke Harmonie Semper Crescendo  

Op 21 en 22 april j.l. vierde Semper Crescendo haar jubileum op 

Cruiseschip “KHSC 125” . 

Ruim 1000 Passagiers, belangstellenden vaarden mee met 

Cruiseschip ”KHSC 125” voor een feestelijke en muzikale bootreis 

met aan boord professionele en muzikale bemanning.  

 

De passagiers kregen bij aankomst een pilletje tegen zeeziekte, 

waarna zij warm ontvangen werden aan boord. Even leek het 

programma in duigen te vallen door een paar dronken 

bemanningsleden maar dit werd snel rechtgezet door uitbreiding van 

het Smartlappenkoor Gère weg, De show kon van start gaan met 

muziek, zang, dans en film waarbij het eerste deel werd afgesloten 

met een stijlvolle dans. De passagiers konden in het restaurant gaan 

luisteren naar de matrozenband onder een hapje en een drankje.  

 

In de nacht bracht het slagwerkgroep een prachtig verhaal voor het 

slapen gaan…. Waarna iedereen kon genieten van verschillende 

solisten. In de ochtend onder een prachtige stralende zon nam het 

orkest de passagiers mee naar de golf van Biskaje Een prachtig 

moment als kleine piraatjes een plek op het schip veroveren en de 

bemanning komen versterken, waarbij de zeemeermin het hart 

veroverde bij de passagiers. Het programma wordt swingend 

afgesloten met het nummer Proud Mary en I’ve got the Music in me.  

 

Wij kunnen als koor terugkijken op 2 hele bijzondere en 

onvergetelijke dagen.  De reacties van vele aanwezigen op onze 

deelname aan dit bijzondere concert waren ontzettend positief. 

Ook wijzelf hebben ontzettend genoten en mogen we trots zijn op 

de prestatie die we daar neergezet hebben! 

Liederentafel Alem 

Op 27 april werden we uitgenodigd door de liederentafelgroep uit 

Alem om onze medewerking te geven aan hun seizoen afsluiting. 

Onderstaande reactie kregen we vanuit de liederentafelgroep 

Alem: 

Ik wil jullie namens de liederentafelgroep Alem heel hartelijk 

danken voor de gezellige avond die we samen hebben verzorgt 

gisterenavond , het was erg gezellig 

Ik hoop dat jullie het ook naar jullie zin gehad hebben ,maar mijn 

indruk was dat dit wel gelukt is ,jullie hebben een mooi koor wij 

wensen jullie dan ook nog heel  

veel succes en hopen dat we nog een keer van elkaars diensten 

gebruik kunnen maken. 

groeten namens de liederentafelgroep Alem . 

Bertie Verschuure 

 



 

Koninginnendag 2012 

Tijdens koninginnendag mochten we voor een vol Luchtschip weer 

onze zangkwaliteiten ten gehore brengen. De sfeer was erg 

gezellig en ondanks het warme weer bleek ons optreden heel wat 

Drielenaren naar het Luchtschip te bewegen.  De optredens 

werden afgewisseld met een Drielse quiz. De gasten werden op 

een leuke manier door twee leden van het oranjecomité aan de 

tand gevoeld over hun kennis van de Drielse geschiedenis. De 

winnaars werden beloond met een leuke prijs. Het echtpaar 

Werner (Marga en Anthonie) wisten mede dankzij de hulp van 

Jürgen de hoofdprijs van een mooi windlicht in de wacht te 

slepen. 

Kledingcommissie 
Vanaf 1 mei geldt een nieuw kledingvoorschrift voor de 

zomerperiode tot 1 september. 

 

Het nieuwe kledingvoorschrift voor de mannen voor de 

zomerperiode werd door veel van onze leden niet mooi gevonden. 

Het bestuur en de kledingcommissie hebben de kritiek ter harte 

genomen en besloten om dit te veranderen. 

De zomeroutfit gaat worden: 

Voor de mannen:  blauwe spijkerbroek met witte bloes en rode 

accessoires. 

Voor de vrouwen: witte rok/broek, witte bloes/shirt/jurk met 

rode accessoires. De vrouwen kunnen eventueel wel een rood 

vestje over de witte bloes dragen als de ondergrond maar 

helemaal wit blijft.  

 
 

Dringend verzoek vanuit het bestuur 

 
Bij een aanvraag voor op te treden polsen wij eerst de leden of er 

voldoende mensen aanwezig kunnen zijn. Met een minimum van 30 

leden besluiten we op te treden. We willen aan iedereen een 

dringend verzoek doen om als je toegezegd hebt om op te treden 

dit dan niet op het laatste moment af te zeggen. We komen dan 

niet voldoende uit de verf als we met een te kleine groep zingen.  

 

 Als koor hebben we tot nu toe grote successen geboekt en 

hierdoor ook bekendheid en vooral goodwill gekweekt in de 

Gemeente Maasdriel. WIJ STAAN OP DE KAART. Dit is zeer 

zeker terug te zien in het aantal optredens waar wij, de laatste 

tijd, voor gevraagd worden. Het enthousiasme straalt van 

eenieder af en dat is vooral fijn om te zien. Soms slaat het 

enthousiasme door. Dit wordt niet altijd op de juiste manier 

beantwoord en dit uit zich in gedrag wat niet per definitie bij ons 

koor past.  

Om het voor een ieder leuk en gezellig te houden hopen wij dat 

alle leden op de juiste manier omgaan met zijn of haar gedrag 

tijdens optredens en er zorg voor dragen dat onze naam zoals hij 

nu weggezet is hoog in het vaandel blijft staan.  

Begrijp ons niet verkeerd. Enthousiasme mag en moet er zeker 

zijn maar wel op gepaste wijze. Wij hopen en rekenen er op dat 

ieder lid zorg zal dragen dat wij als koor erkend blijven en te 

allen tijde graag gezien worden door het publiek, wat ons nu een 

warm hart toe draagt.  

 



 

 

 

 

   Protocol voor aanvragen optredens 

Steeds vaker krijgen wij aanvragen voor optredens. Dit gebeurt 

vaak spontaan als we ergens optreden en ook wordt vaak aan de 

leden een verzoek gedaan om op te treden. Om alles goed te 

plannen en om misverstanden te voorkomen willen we de aanvragen 

en toezeggingen alleen via het secretariaat laten lopen.  

Als men een optreden wilt boeken, vragen wij dit bij voorkeur 8 

weken en uiterlijk 4 weken voorafgaand bij het secretariaat van 

onze vereniging in te dienen. 

De aanvraag zal in behandeling worden genomen en zo spoedig 

mogelijk worden beantwoord. Om de kans op een positief 

antwoord te vergroten  willen wij vragen om bij voorkeur de 

termijn van 8 weken  in acht te nemen. 

Verzoek aan alle leden om elke aanvraag door te sturen naar het 

secretariaat zodat die kan beoordelen of we aan het verzoek 

kunnen voldoen.  

Correspondentieadres Esdoornstraat 8 5331 GL Kerkdriel of via 

e-mail:  smartlappenkoorgereweg@gmail.com .  

 

    

  Activiteiten en optredens 

 
Voor de activiteiten en optredens is een agenda gemaakt, hier 

vind je alle data op een rij. 

Op de website is in het menu het item “agenda” toegevoegd en is 

in het vervolg het repertoire te vinden en de tijden adressen van 

waar we moeten zingen. 

Wanneer je onverhoopt niet bij een optreden kunt zijn en je hebt 

je toch opgegeven om deel te nemen aan dit optreden, meld je dan 

altijd af bij het secretariaat 

 Telefoon 06-21923167 

 

AGENDA 

8 juni mi-av Afsluiting seizoen  

23 juni zat. Soepenfestival Alem 20.00 uur  

24 juni zo-mi Delkant   

1 juli zo. Graafs Smartlappenfestival  

10 augustus vrij mi KBO in de Leijenstein , 15:30 uur  

26 augustus zo mi Feestmiddag leden+partners+sponsors 14.00-

19.00 uur  

2 september zo mi Liederenfestival Den Bosch,  

6 oktober za av 5e Liederentafel, aanvang 20.00 uur  

8 december za av 6e Liederentafel, aanvang 20.00 uur  

23 februari 2013 za av 7e Liederentafel, aanvang 20.00 uur, onder 

voorbehoud  

5 oktober 2013 za av 8e Liederentafel, aanvang 20.00 uur, onder 

voorbehoud  

30 november 2013 za av 9e Liederentafel, aanvang 20.00 uur, 

onder voorbehoud  
Van alle verzoeken zijn de data bekend voor de invulling ontvangen jullie 

ruim van tevoren uitgebreid bericht. 
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Op onze website zullen  regelmatig nieuws en mededelingen 

verschijnen met betrekking tot optredens en de agenda. Houd 

deze dus nauwlettend in de gaten. degene die de website niet 

kunnen raadplegen zullen op een alternatieve manier van 

informatie worden voorzien. Indien inloggen niet lukt meld dit dan 

even bij i.schippers29@upcmail.nl er wordt dan een nieuw 

wachtwoord aangemaakt.  

Feitjes 

Momenteel zijn er nog 5 leden die nog nooit op het beveiligde 

gedeelte van de website hebben ingelogd en drie personen hebben 

moeite om ingelogd te komen. 

Welke percussionist uit ons koor wil ons 

versterken? 

Tijdens de liederentafel in Alem zijn er een aantal instrumenten 

gebruikt welke ter ondersteuning dienden van de muzikale 

begeleiding.Als bestuur hebben wij gesproken over begeleidende 

instrumenten voor ons koor en hebben de ondersteuning als grote 

toegevoegde waarde voor ons koor bestempeld. We zitten te 

denken aan bijvoorbeeld;  een tamboerijn, een cabasa, een shaker 

en een Guiro 

Op dit moment zijn wij daarom op zoek naar een 

percussionist(en) 

Heb jij interesse om een  begeleidend instrument te spelen?  

Meld je dan aan bij een van de leden van de muziekcommissie. 

Hester de Bruine, Berta Heslenfeld 

Henk Wijen, René de Coqc van Delwijnen. 

 

Verjaardagen 

9 april Jürgen van de Kammen 

14 april Herman van der Heijden 

17 april  Ingrid van Berkel 

 

21 mei Henk Weijenn 

 

2 juni Connie Tiekstra 

6 juni Toon van Berkel 

14 juni Erica van Hooft 

23 juni Theo van Dulmen 

25 juni Marion Maas 

30 juni Hester de Bruine 
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2 juli Berta Heslenfeld  

2 juli Nelly Hermes 

2 juli Gerjo Lentjes 

9 Juli Bets Nendels 

15 juli Monique de Cocq van Delwijnen 

16 juli Marjo Broekmeulen 

22 juli Tonnie van Alem 

22 juli Sjef van Dulmen 

28 juli Audrey Vissers 

30 juli Sia van de Wetering 

 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en we wensen 

jullie een gezond en muzikaal nieuw jaar toe!!! 

 

Heb je nog nieuws voor de nieuwsbrief? 

Geef dit dan even door aan 

margaverhoeckx@hetnet.nl 
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