
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze jarigen: 

Of het kwaliteitsniveau van ons koor hierdoor wordt beïnvloed is niet bewezen. Wat wel een feit is dat velen van ons 

koor zijn geboren in juni en juli. Wij wensen allen nog vele jaren ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid leden. 

Juni 

Connie Tiekstra 2 juni 

Toon van Boxtel 6 juni 

Eriva van Hooft 14 juni 

Theo van Dulmen 23 juni 

Marion Maas 25 juni 

Jo Hooijmans 27 juni 

Hester de Bruine 30 juni 

 

Juli 

Nelly Hermes 2 juli 

Berta Heslenfeld 2 juli 

Gerjo Lentjes 2 juli 

Betsy Nendels 9 juli 

Marjo Broekmeulen 16 juli 

Marianne IJsveld 16 juli 

Tonnie van Alem 22 juli 

Sjef van Dulmen 22 juli 

Audrey Vissers 28 juli 

Sia v.d. Wetering 30 juli. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons lid Ron v.d. Werf liet weten dat hij zijn lidmaatschap wil beëindigen. Hij kan zijn andere passie (met de boot er 

op uit) ni8et langer combineren met onze repetities en optredens. Wij vinden het jammer dat hij dit besluit heeft 

moeten nemen maar waarderen het wel dat hij op deze wijze  de mogelijkheid biedt aan andere  enthousiaste 

mensen die zich op de wachtlijst bevinden. 

Ook ontvingen wij een berichtje van  Petra van Herwijnen dat ze tot haar grote spijt haar lidmaatschap moet 

opzeggen.   Haar labiele gezondheid  en de hieraan verbonden beperkingen maakten het voor haar onmogelijk om 

het lidmaatschap te continueren. 

Zij bedankt iedereen voor de gezelligheid en het plezier dat ze bij onze vereniging  heeft ervaren. 

 

 

Met een lach en een traan 

Onze CD`s 

Wij hebben nog enkele honderden CD`s over die we willen verkopen. Dit geschiedt via enkele winkels in Kerkdriel. 

Wij willen ze ook te koop aanbieden bij optredens. Ook willen we ze in november verkopen tijdens de mega 

snuffelmarkt bij de Brabanthallen.  Als jullie nog ideëen hebben m.b.t. deze CD`s horen we dit graag. 

 
 

Aanhanger: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat we Gère Weg zijn trekken we er nogal eens op uit. Stilletjesaan  nemen we dan ook nogal wat materialen 

mee zoals standaardaards, geluidsinstallatie,  drumstel, accordeon, percussiematerialen etc.  Teneinde het vervoer 

te vergemakkelijken hebben we een aanhanger aangeschaft. Deze zal worden bestickerd, zodat we goed herkenbaar 

zijn. Op korte termijn zal jullie deze nieuwe aanwinst worden getoond. 

 

 

 

Mega Snuffelmarkt 

Zoals bekend staan er links en rechts nog materialen (restanten) van onze rommelmarkt in 2014.Het bestuur heeft 

een inventarisatie gemaakt en we denken dat het best nog de moeite waard is hier geld van te maken.  Aan de 

andere kant reraliseren wij ons al te goed dat het in eigen beheer opstarten van een tweede rommelmarkt veel 

energie  kost en ook financieel een investering vergen. 

Om deze reden is er een ander idee ontstaan. Het ligt in ons voornemen om het reeds beschikbare materiaal, 

aangevuld met spulletjes die door de  leden nog worden ingebracht te verhandelen op de mega-snuffelmarkt die op 

19 en 20 november  wordt gehouden bij de Brabanthallen in den Bosch. 

Op deze wijze  kost het beduidend minder energie (organisatie lig bij een ander) en hebben we toch een goede 

mogelijkheid om eerder ingezamelde spulletjes en  nog in te zamelen spullen te verhandelen. Wij gaan er wel van uit 

dat er voldoende vrijwilligers zijn die op zaterdag 19 en/of zondag 20 november hun medewerking willen verlenen.  

Nadere informatie volgt. 

Nieuw aspirant bestuurslid. 

Zoals bekend is er een vacature voor een bestuurslid bij Gère Weg. De  voorkeur van de zittende bestuursleden ging 

uit naar een vrouwelijk bestuurslid, omdat de mannen al aardig vertegenwoordigd zijn binnen het bestuur. Wij 

hebben Sjannie van `t  Hooft gevraagd of zij deze taak op zich zou willen nemen. Zij heeft hier positief op gereageerd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf nu zal Sjannie als aspirant bestuurslid deel uitmaken van het bestuur. Zij heeft vooralsnog geen stemrecht. In 

de ALV van 2017 kunnen de leden zich uitspreken over dit onderwerp. 

 
Autocue 

Ivar is druk doende  met de voorbereidingen  op het gebruik van een autocue systeem, waarbij de teksten worden 

getoond op een scherm, waardoor het voor  koor en toehoorders mogelijk wordt op een gemakkelijke manier te 

lezen. 

Binnenkort volgt de introductie. 

 

De Clubkascampagne. 

Recentelijk  namen wij ook dit jaar weer deel aan de clubkascampagne van de Rabo. 

Op vele manieren werden onze leden en hun relaties hiervan op de hoogte gebracht. Uiteindelijk leidde dit tot een 

niet onaardig resultaat van 405,77.  Het resultaat was iets minder dan in 2015. De verenigingen met wie wij 

samenwerken (SIJM en DSC) zagen een verbetering van het resultaat t.o.v. 2015. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al met al zijn we niet ontevreden en willen wij eenieder die onze vereniging  middels deze actie heeft gesteund van 

harte bedanken. 

 

 

 

Het stokje gaat deze keer door naar de altijd goedlachse Ries Schippers. 

Het betreft hier een geboren en getogen drielenaar.  De inmiddels 53 jarige Ries (je ziet het niet aan hem af) heeft 

een zeer gevarieerde  staat van dienst. Zo was hij timmerman, stucadoor en stratenmaker. Sinds een jaar of 15 heeft 

hij zich bekwaamd tot monteur data- en telecommunicatie.  

Ries is 19 jaar getrouwd  en heeft samen met zijn vrouw Tineke 2 dochters. 

Zijn oudste dochter is inmiddels 19 jaar oud en volgt  een universitaire opleiding.  Haar 10 jaar jongere zus Luna zit 

nog op  de basisschool. 

Ries heeft naast het koor nog andere bezigheden. Zo is hij leider (met korte ei ?) bij het meisjesvoetbal bij DSC. Elke 

zaterdag is hij hiervoor in touw. Ook de maandag en woensdag-avond   zet hij zich in als leider. 

Daarnaast heeft Ries nog als hobby fotografie en vakanties. 

Ries werd in oktober 2010 (in het jaar van oprichting) lid van Gère Weg.  

Niet eerder sprak ik een koorlid met zoveel passie voor ons koor als Ries Schippers. Dagelijks is hij met ons koor 

bezig, op zoek naar voor ons koor geschikte nummers.  Om de haverklap wordt de eye-phone  ingeschakeld  om te 

laten horen wat voor prachtnummer hij weer ontdekt heeft. 

Ries onderhoudt innige contacten met de ons inmiddels wel bekende Belg Etienne Hennico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze bijzondere Belg schrijft de partituren uit waardoor het mogelijk wordt het betreffende lied door ons als koor te 

laten zingen. 

Ries zelf is een grote liefhebber van de authentieke smartlappen, dat is weleens anders geweest. Hij heeft ook een 

tijd van hardcore en heavy metal gekend. 

Ries vindt het jammer dat sommige van onze leden het zowel bij de repetities als optredens zo gemakkelijk laten 

afweten. 

“As ge iets gère doet dan bende dur bij” is de mening van Ries. 

“Gif ut stökske de volgende keer mar on munne moat” 

  

Een mooie man die Ries.  Laat ons hopen dat hij het mooie werk dat hij voor onze vereniging doet nog lang zal 

voortzetten. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

augustus 31

September 14 Maart 8

September 28 Maart 15

Oktober 12 Maart 29

Oktober 26 April 12

November 9 April 26

November 23 Mei 10

December 7 Mei 24

December 16 la Harpe Juni 7

December 21 Juni 21

Januari 4 Juli 5

Januari 18

Februari 1

Februari 15

najaarsvakantie 22 okt/30 okt

Carnaval 26 febr/28 febr

voorjaarsvakantie 25 febr/5 Mrt

kerstvakantie 24 Dec/8 Jan

meivakantie 22 april/30 april
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