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Een nieuw jaar heeft inmiddels zijn intrede gedaan en er is alweer 

volop nieuws te melden. 

MCD-actie 

Eerst nog een kleine terugblik op het jaar 2011 waar nog iets leuks 

te vertellen is over de MCD-actie in december. De actie was bedoeld 

om de verenigingen in de gemeente Maasdriel middels een geldelijke 

bijdrage een steuntje in de rug te geven. Inwoners en leden van 

verenigingen werden opgeroepen om kassabonnen met een totale 

waarde van €100,= bij de MCD in te leveren met de vermelding erbij 

voor welke vereniging deze bedoeld was. Onze leden en vele inwoners 

die onze vereniging een warm hart toedragen hebben een bedrag bij 

elkaar gespaard van € 690,=. Eind december mochten Ivar en Marga 

dit bedrag bij de MCD supermarkt in ontvangst nemen. We kunnen 

dus wel spreken van een zeer geslaagde actie en via een advertentie 

hebben we de MCD medewerkers, onze leden en alle “sponsoren” 

hiervoor heel hartelijk bedankt. 

NIEUWJAARS RECEPTIE 

Op 4 januari hadden we al ons eerste optreden van het nieuwe jaar 

bij de Nieuwjaars receptie van de Gemeente Maasdriel in De Kreek. 

Na een optimistische speech van de waarnemende burgemeester de 

heer De Cloe mochten we de receptie met een aantal smartlappen 

opluisteren. De kop was er af! 

 

LIEDERENTAFEL 

Op 4 februari organiseerden we onze 4e liederentafel die deze 

keer versterkt werd met het smartlappenkoor “Zing maar lekker 

mee” uit Den Bosch. Het gastkoor was de hele avond in opperste 

stemming en bracht drie keer een aantal geweldige nummers uit 

hun repertoire ten gehore. Als afsluiting zongen we met beide 

koren het welbekende Sierra Madre. Het klonk fantastisch en een 

eerste vriendschap met een collega koor was geboren! We werden 

meteen gevraagd of we bij één van hun optredens ook op willen 

treden en natuurlijk zijn wij daar voor in! De reacties van de gasten 

waren ook zeer positief, voor ons een reden om bij de 

liederentafels regelmatig gastkoren uit te nodigen.  

ZORGINSTELLING DE VASTE BURCHT 

Op 16 februari waren we voor de tweede keer te gast bij de Vaste 

Burcht in Rossem om op te treden voor de bewoners. Er werd waar 

mogelijk zoveel mogelijk meegezongen en er waren er een aantal 

die graag uit onze liederenmap mee wilden zingen. De sfeer was 

gezellig en we werden na afloop dan ook weer meteen gevraagd 

voor het volgende jaar. Hier kunnen wij natuurlijk geen nee tegen 

zeggen! 

 



 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op woensdag 29 februari was de algemene ledenvergadering. De grote 

opkomst van 43 leden laat zien dat er een grote betrokkenheid vanuit de 

leden bij het koor is. In de vergadering werd door stemming van 41 vóór 

en 2 tegen, besloten om een rommelmarkt te gaan organiseren waarvan de 

opbrengst bedoeld is voor de kas van onze vereniging. Het bestuur en de 

activiteitencommissie zullen binnenkort bij elkaar komen om met elkaar te 

bespreken hoe de rommelmarkt georganiseerd gaat worden en hoe alle 

leden hierin betrokken worden. De leden zullen hierbij steeds op de 

hoogte gehouden worden.  

Omdat het bestuur nu twee jaar bestaat moest er één lid aftreden en kon 

zich meteen herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode van twee jaar. 

Monique de Cock van Delwijnen was de eerste die zich hiervoor opwierp en 

zich ook weer graag beschikbaar stelde voor de nieuwe periode. Met luid 

gejuich en applaus werd Monique herkozen en kreeg alle vertrouwen van de 

leden om de volgende periode weer in te gaan. Monique bedankte iedereen 

hartelijk en heeft er heel veel zin in! 

Op korte termijn wordt er een rooster van aftreden opgesteld dat aan de 

leden bekend gemaakt wordt zodat duidelijk wordt hoe de volgorde zal 

zijn. Nadat alle agendapunten waren besproken mochten we concluderen 

dat we een gezellige en financieel gezonde vereniging zijn waarbij de 

betrokkenheid en het enthousiasme van de leden heel groot is.   

Het bestuur werd door de leden bedankt voor hun inzet van het 

afgelopen jaar en wederom belooft het bestuur zich weer met 

veel plezier en enthousiasme in te zetten het komende jaar.  

 

   

INSTRUCTIES BIJ OPTREDENS 

 

Voor elk nieuw optreden zullen er steeds instructies in de 

nieuwsbrief en op de website bij het laatste nieuws geplaatst 

worden. Belangrijk is dat iedereen die van te voren checkt en dat 

men weet wat er verwacht wordt bij het optreden. Het gaat dan 

om de locatie, het tijdstip, de liedjes die gezongen worden, de 

opstelling van het koor etc.  

Bij ieder optreden is dit anders dus heel belangrijk om het 

steeds te checken!  

 

Er is de laatste tijd hard geoefend voor het opkomen en afgaan 

van het podium bij optredens. Belangrijk is dat iedereen zich 

hieraan houdt. Het ziet er heel goed uit als we netjes in volgorde 

het podium opkomen en er zo ook weer af gaan.  

 

AGENDA 

    
25 maart          zo-mi         

Bossche Jankers,  aanvang 13.30 - 18.00 uur 

21 april       za-av   

125 jarig jubileum KHSC, aanvang 19.30 uur 

22 april       zo-mi   

125 jarig Jubileum KHSC, aanvang 14.00 uur 

27 april       vr-av        

 Liederentafel Alem , 

 aanvang 20.00 – 23.30 uur  Dorpshuis de drie Linden,   

 

 

 



 

 

 

 

 

30 april        ma-mi         Koninginnedag  

20 mei           zo mi  DSC 

22-23-24 mei avonden  Fietsdriedaagse Rabobank 

  3 juni               mi-av          Afsluiting seizoen 

23 juni  zat.   Soepenfestival Alem 20.00 uur 

24 juni  zo-mi   Delkant  onder voorbehoud   

  1 juli  zo.  Graafs Smartlappenfestival 

 

10 augustus vrij mi  KBO in de Leijenstein , onder 

voorbehoud 

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. 
 

VERJAARDAGEN 

7  januari  Willemien Glaudemans 

 9 januari  Lia Verhagen 

1  februari  Marga Verhoeckx 

12  maart  Sjannie van Hooft 

17  maart  Jacinta Steenbekkers 

18  maart  Roos de Cock van Delwijnen 

25  maart  Germa Verhoeven 
 

Iedereen van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde muzikale 

jaren gewenst! 

WE STAAN OP DE KAART!!!!!!  

Op schrikkeldag werden we blij verrast door Herman met de 

mededeling dat we inmiddels landelijke bekendheid genieten, en 

wel in Assen. Tijdens een drankje bij een gezellig kroegje 

werden hij en Willemien duidelijk herkend door enkele gasten 

die daar ook aanwezig waren. Zo zie je maar waar RTM en Mooi 

Maasdriel al goed voor zijn! Het bestuur maakt nu een selectie 

uit het aanbod van RTL Boulevard. Shownieuws, KRO korenslag 

en eventuele andere aanbieders voor een interview.  

REDACTIE:Om regelmatig een nieuwsbrief uit te brengen willen we 

graag nieuwtjes horen die voor onze leden leuk en interessant zijn om 

te weten. Willen jullie allemaal meedenken en als je iets leuks weet 

jullie berichtjes sturen naar:margaverhoeckx@hetnet.nl 

Alvast bedankt! 

 


