
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beste koorleden, 

Met regelmaat willen wij onze leden informeren over allerlei zaken die betrekking hebben op onze 
vereniging. Wij doen dit via onze nieuwsbrief. De 38ste  editie van deze nieuwsbrief ligt nu voor jullie.  

In memoriam 

 
Met leedwezen hebben wij als Smartlappenkoor Gère Weg kennis genomen van het 

overlijden van ons trouwe lid Jo Hooijmans. Jo was vanaf 3 februari 2010 lid van onze vereniging, een 
lid van het eerste uur. Jo zijn passie lag bij Smartlappenkoor Gère Weg en er moest echt iets aan de 

hand zijn wilde Jo niet bij de activiteiten van Gère Weg aanwezig zijn. 

De laatste periode heeft Jo met regelmaat verstek moeten laten gaan waaruit uit opgemaakt kan 
worden dat Jo zijn gezondheid hem in de steek liet. Een aantal weken terug verslechterde Jo zijn 

gezondheid dusdanig dat we hem niet meer hebben mogen begroeten op onze vereniging. 

Jo belande in het ziekenhuis waar men constateerde dat het hart dusdanig verzwakt was en de 
diagnose, niets meer voor Jo te kunnen betekenen, werd gesteld. Jo is daarop ontslagen uit het 
ziekenhuis en huiswaarts gekeerd waar hij zijn laatste tijd door heeft mogen brengen en 12 uur 

nachtverzorging heeft gehad. 

Vanaf dinsdag 3 december is het bergafwaarts gegaan met Jo waarna hij op zaterdag 7 december om 
14.30 uur zijn laatste adem in vrede heeft uitgeblazen. Jo is gestorven in de leeftijd van 79 jaar. 

Het overlijden van Jo doet ons allen pijn. Jo was een graag gezien lid, had voor iedereen wel een 
praatje of een geintje klaar en genoot vooral van zijn grote passie zingen. 

We zullen Jo missen! 

Wij wensen Familie Hooijmans, overige familie en vrienden 
veel sterkte met het verwerken van dit groot verlies. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Door de familie Hooijmans is aan de voorzitter van ons koor gevraagd  om een speech te houden 
tijdens de crematiedienst van Jo. Hieronder staat deze speech zoals tijdens de dienst verwoord, 
opgesteld. 

Beste aanwezigen, 

Mij is gevraagd door de familie om iets over Jo te vertellen vanuit zijn geliefde vereniging Smartlappenkoor 
Gère Weg.  

Jo was bijna 10 jaar lid van Smartlappenkoor Gère Weg. Zijn geboortedatum bij onze vereniging dateert van 3 
februari 2010. Lid van het eerste uur gezien het feit dat de vereniging officieel opgericht is op 12 maart van dat 
jaar. Jo was er dan ook als de kippen bij toen men zich middels een advertentie, geplaatst in het Carillon, op 
kon geven om mee te komen zingen bij het toen nog op te richten koor.  

Dit geeft maar aan dat Jo veel passie had voor zingen en muziek en later in het bijzonder voor 
Smartlappenkoor Gère Weg. Jo liet dan ook niet vaak verstek gaan. Was Jo er niet dan was er echt iets anders 
belangrijker, een virus had zijn intrede gedaan ofwel zijn gezondheid liet hem in de steek zoals de laatste 
periode. Zelfs toen het zingen hem zichtbaar moeizaam afging was hij trouw aanwezig. “Es gè lid bent van un 
vureniging dan motte dur zijn” zoals Jo het verwoorden.Jo had een prima plaats verworven binnen de 
vereniging zonder daar al te veel moeite voor te hebben moeten doen. Jong en oud gingen met Jo door 
dezelfde deur. Jo had voor iedereen ook een praatje maar nooit zonder enige kwats daar aan toe te voegen en 
dat maakte het, en hem zo bijzonder. Jo was geliefd binnen de vereniging! 

Jo vond het ook mooi dat hij het op een na oudste lid van de vereniging was en liet dit ook met regelmaat 
blijken. Na de repetities had Jo immer een vast plaatsje aan de stamtafel veroverd waar hij genoot van zijn 
drankje en de gezelligheid om zich heen. Jo was een gezelligheidsmens en het leek wel of er enige trots van 
hem afstraalde als het om Smartlappenkoor Gère Weg ging.Jo was ook nooit te beroerd om zich extra in te 
zetten voor de vereniging. Steevast konden we op Jo zijn aanwezigheid rekenen tijdens de Rabobank fiets 
driedaagse om een extra financiële bijdrage voor de vereniging bij elkaar te fietsen. Jo zijn hart was verbonden 
aan Smartlappenkoor Gère Weg. 

Dat Jo niet vaak verstek liet gaan en er graag bij was blijkt uit het feit dat hij tijdens een korendag in Den 
Bosch aanwezig was in het bezit van een rolstoel. Dit gaf wellicht ook al aan dat zijn gezondheid hem van liever 
lee in de steek aan het laten was. Jo kon de grote loopafstanden niet meer op eigen kracht afleggen. 

Familie verliezen in welke vorm dan ook doet pijn. Jo behoorde tot de Gère Weg familie. Dit blijkt ook uit de 
onrust die er de laatste weken binnen de vereniging heerste. In de volgorde van: “is Jo er nie”, “woar is Jo 
toch”, “woar blijft Jo” en “hoe is ut mee Jo” zagen we de onrust binnen de vereniging wekelijks toe nemen. De 
mensen zaten over hem in en leefde intens mee. 

Op het moment dat enigszins duidelijk werd dat Jo hoogstwaarschijnlijk niet meer terug zou keren binnen de 
vereniging sloeg de paniek toe. De godfather van de vereniging, of wellicht de herder die immer met trots 
waakte over zijn schapen en geliefde vereniging zonder hier al te veel woorden voor te gebruiken maar door 
enkel het goede voorbeeld te geven werd node gemist.  

Het overlijden van Jo doet ons allen pijn. Jo was een graag gezien lid, en zoals eerder gezegd een voorbeeld 
voor anderen. We gaan Jo missen in alle facetten zoals hij binnen onze vereniging aanwezig was. Een lid zoals 
iedereen zou moeten zijn. 

Jo, bedankt dat je lid van onze vereniging wilde zijn, bedankt dat je het voorbeeld voor anderen wilde zijn, 
bedankt voor je gezelligheid en kwats maar bovenal bedankt dat wij van dit alles deel uit mochten maken. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

We gaan je missen Jo en zullen je nooit vergeten! Evenals jij Gère Weg niet zult vergeten en wij er van 
overtuigd zijn dat je van boven af altijd zult blijven waken over je geliefde schapen en vereniging. 

Rust zacht Jo en nogmaals bedankt voor alles! 

 

Het stokje gaat door naar……… 

 

Het stokje gaat deze  keer naar een van onze leden die van begin af aan (bijna 10 jaar!) deel uit 
maakt van Gère weg, te weten Hester de Bruine. Hester werd op 30-6-57 geboren in Amsterdam.  

 

Zij maakte deel uit van een gezin met 5 meisjes, waarvan zij  de tweede was. De familie verhuisde in 
de zestiger jaren naar Burgh Haamstede, waar haar vader een bakkerij over nam.Tijdens haar jeugd 
had Hester al wel wat ideeën over wat zij later zou willen worden. Het was kapster of dierenarts. 
Gaandeweg vielen beide ambities weg. De hele dag bezig zijn met het knippen van mensen, of de 
hele dag werken met zieke dieren (die je ook wel eens een spuitje moet geven) waren uiteindelijk 
toch niet de jobs waarvoor ze wilde kiezen. Zij koos uiteindelijk voor een opleiding tot onderwijzeres, 
welke zij volgde in Middelburg. Na het behalen van haar diploma werkte zij gedurende 3 jaar als 
onderwijzeres in een kleine buurtschap in Rotterdam, alwaar zij op kamers ging wonen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In 1981 solliciteerde zij bij de Meidoorn in Kerkdriel, waar zij werd aangenomen. Ondertussen is zij 
hier al een kleine 40 jaar (!) werkzaam.  Met plezier kijkt Hester terug op de manier waarop zij door 
de Drielenaren als  “import” werd opgevangen. Al snel kreeg zij het gevoel er bij te horen en werd zij 
lid van de volleybal club. Ook met carnaval was Hester present en leerde zij haar (inmiddels) ex-man 
kennen. Er ontstond een huwelijk en het gezinnetje groeide uit tot een gezin bestaande uit vader 
moeder, twee dochters en een zoon. Hester heeft ze alle drie in de klas gehad. De kinderen zijn 
inmiddels de deur uit. Boukje de oudste dochter werkt als huisarts in Rotterdam en jongste dochter 
Nienke werkt als beleidsmedewerkster bij de vrije universiteit in Amsterdam. Voor Jelle verliep het 
leven helaas anders. Hij was 2 jaar geleden betrokken bij een ernstig verkeersongeval en verblijft 
momenteel in een revalidatiecentrum. Nog steeds gaat hij met hele kleine stapjes vooruit, maar hij 
heeft nog een lange weg te gaan. De realiteit gebiedt te zeggen dat hij toch voor altijd 
hulpbehoevend zal blijven. Hester geeft aan dat zij de moeilijke periode die zij achter zich heeft 
vooral goed is doorgekomen door het fantastische beroep waarvoor zij heeft gekozen. Zij vindt hierin 
een afleiding die haar de kracht geeft om door te gaan. 

 

 

Het zingen van smartlappen was in huize de Bruine not done. Klassieke muziek werd met de paplepel  
ingegoten en voor smartlappen was geen plaats. Toch kwam Hester via een vriendinnetje in 
aanraking met de smartlappen. Het waren Vaderlief, toe drink niet meer en Heintje die bij Hester de 
interesse voor dit genre aanwakkerden. Inmiddels is zij een enthousiast liefhebster van deze muziek 
die zij ook graag zingt. 

Hester houdt van gezelligheid. Zij wandelt graag en gaat hiervoor vaak vroeg, veelal alleen op stap. 
Daarnaast werkt zij graag in de tuin, kookt en braadt ze graag en is tevens ook nog muzikant bij 
Semper Crescendo, waar zij de hoorn bespeelt. 

Tussentijds heeft zij (met enige hulp) ook nog eens de door haar gekochte ouderlijke woning in  
Burgh Haamstede verbouwd. Dit 5-jaren project heeft ze recentelijk afgesloten. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Al met al kunnen we spreken van een zeer actieve dame, die weet van aanpakken en het vermogen 
heeft om ondanks tegenslagen te blijven genieten van de positieve zaken van het leven. 

Wij hopen Hester nog lang als actief lid van Gère Weg in ons midden te hebben. 

 

Afscheid: 

Enigszins verrast waren we wel. Onze trouwe leden Herman van der Heijden en zijn partner 
Wilhelmien Glaudemans hebben het besluit genomen om hun lidmaatschap bij onze vereniging op te 
zeggen. Beiden waren vanaf het begin (sinds 2010) trouwe leden van onze vereniging. Met name de 
veelal droge humor van Wilhelmien zullen we gaan missen. Legendarisch was de opmerking van 
Wilhelmien m.b.t. de plaats van haar Herman op een foto die gemaakt moest worden van ons koor. 
Zij wilde dat Herman toch zeker op een prominente plaats kwam te staan en maakte hiervan tijdens 
de Algemene Ledenvergadering gewag. Dit ter vermaak van de aanwezige leden. We danken hun 
beiden voor hun bijdrage gedurende bijna 10 jaar en hopen hen nog eens te treffen bij onze 
optredens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onze Jarigen 

 

Jan van Veeren     5 december 

Annie Wiegmans    6 december 

Henny van Eeuwijk    14 december 

Audrey Nuij     16 december 

Ali van Rijswijk     18 december 

Gina Palmers     19 december 

Ivar Schippers     31 december 

Antoinette de Leeuw    1 januari 

Lia Verhagen     9 januari 

Jenny Prins     20 januari 

Lia van Herwijnen    21 januari 

Bea van den Broek    29 januari 

Harrie van Heugten    13 februari 

Wij wensen alle jarigen  nog heel veel gezonde jaren toe! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terugblik optredens: 

27 oktober Family & Friends 

 

Op zondagmiddag 27 oktober waren we te gast bij de Kentering in Rosmalen, op uitnodiging van het 
koor Family & Friends uit Den Bosch. Vanwege de afwezigheid van  Gina en Tonny moesten we het  
deze keer doen met onze  muziekband. Naast gastheer Family & Friends trad ook een mannenkoor 
uit Blerick op (Bliërickse  Zangkompenie). Drie koren met een totaal verschillend repertoire, maar wel 
beregezellig. We ontvingen inmiddels een uitnodiging van de Bliërickse Zangkompenie om op 1 
november 2020 onze medewerking te verlenen aan een door hen te organiseren festival in Blerick. 

9 November, Winterse Klanken 

Op zaterdagavond 9 november reisden we af naar Tilburg. Onze gastheer was het koor Meepesaant 
uit Tilburg, die een keurig verzorgde meezingavond organiseerde onder de benaming warme 
winterklanken. Tijdens deze avond traden er ook 2 andere koren op, te weten het koor Vitamine C 
uit Loon op Zand en uiteraard onze gastherer Meepesaant. Verder was er ook nog een solo optreden 
van Charlie Gerritsma (waar kennen we die ook weer van?). 

Al met al een bijzonder goed geslaagde avond. Ook hier weer drie geweldige koren, ieder met hun 
eigen genre, maar allen met een geweldiger passie. 

 

 

 

10 november CD presentatie Tonny van den Nieuwenhuizen. 

Op uitnodiging van onze accordeoniste Tonny van den Nieuwenhuizen waren we op zondag 10 
november te gast bij Sophie`s Choice, waar Tonny haar 4e CD presenteerde. Wij konden dit verzoek 
uiteraard niet negeren en hebben een gezellige middag beleefd, waar Tonny een aantal gezellige  

 

Duitse schlagers ten gehore bracht. Een aantal leden vonden het zo gezellig dat ze nog geruime tijd 
“nagenoten” van het spetterende optreden van Tonny, die op 10 november volledig “loss” ging. 

19 november, Senioren Hedel. 

Op 19 november maakten we onze opwachting bij Gelre’s End in Hedel. We traden hier op voor de 
senioren in Hedel. De zaal was goed bezet en de aanwezigen genoten zichtbaar van de door ons 
gezongen liedjes. We ontkwamen dan ook niet aan een toegift. De waardering van ons optreden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

werd nog eens onderstreept door een (vrijwillige) financiële bijdrage voor ons koor vanuit de 
organisatie. 

 

20 november , Inspiratieavond Kankerbestrijding: 

 

 

Het betrof hier een last minute optreden. In een laat stadium werd ons verzocht onze muzikale 
bijdrage te leveren. Gelet op het onderwerp en de sociale rol die we als koor gaarne vervullen 
besloten we aan het verzoek om op te treden te voldoen. Al snel begrepen we dat er wellicht iets 
was misgegaan in de communicatie (uitsluitend bekend gemaakt via facebook), waardoor de 
opkomst van het publiek zeer magertjes was. Toch was deze avond niet geheel nutteloos. We kregen 
een goed beeld van  alle zeer nuttige zaken waar deze organisatie voor staat en het was voor ons ook 
nog een prima extra repetitie. 

 

30 november Meezingavond: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Op 30 november hielden we onze jaarlijkse meezingavond. Het was voor ons de eerste keer  dat we 
deze avond organiseerden in ons nieuwe clubhuis Dierensportcentrum het Laar in Velddriel. Op 
zaterdagmiddag werd de zaal voorzien van slingers en ballonnen, met de bedoeling om de zaal wat 
sfeervoller te maken. Tevens werd de zaal zodanig ingericht dat de aanwezige gasten met goede 
zichtlijnen de aanwezige koren, zijnde het Waardenburgs Visserskoor en Gère Weg goed zouden 
kunnen zien en horen. De opkomst van bezoekers overtrof onze verwachtingen. Beide koren oogsten 
tijdens hun optreden veel applaus. Voor ons is duidelijk dat onze nieuwe accommodatie met enige 
aanpassingen prima geschikt is om hier meezingavonden te organiseren. 

Ook  Ruud en Margaret hebben zich geweldig ingezet, v.w.b. de horecaverzorging. Een geweldige 
succesvolle avond  die vertrouwen geeft voor de toekomst. Dank aan allen die hieraan hun bijdrage 
hebben geleverd. 

Vreemde kostganger: 

Het Waardenburgs Visserskoor kreeg net voor het optreden op de meezingavond te horen, dat zij 
niet konden beschikken over hun drummer. Erg jammer natuurlijk want enig slagwerk draagt wel bij 
aan de kwaliteit en uitstraling van de uit te voeren liederen. Geheel in steil van Gère Weg (waar 
geholpen kan worden wordt geholpen) werd aan onze drummer Theo van Dulmen gevraagd naast 
het drumwerk voor ons eigen koor ook het drumwerk voor het Waardenburgs Visserskoor te 
verzorgen. Theo  had niet veel tijd beschikbaar en nodig om hier positief op in te gaan. Met verve  
ondersteunde hij het Waardenburgse koor  alsof hij hier al jaren in meespeelde. Hij oogste dan ook 
veel applaus. Klasse Theo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Afsluiting  jaar 2019: 

Op woensdag 18 december hadden we onze laatste repetitieavond. Het  leek een goed idee van het 
bestuur om het jaar 2019 op een gezellige manier af te sluiten.  De koorleden werden ontvangen in 
een  in kerstsfeer aangeklede ruimte . Bij binnenkomst werd iedereen voorzien van een warme kop 
chocolademelk of een bekertje Glühwein. Daarnaast was er voor iedereen een heerlijk stukje  
kerststol beschikbaar.   

 

 

 

 

Na een minuut stilte voor ons overleden koorlid Jo Hooijmans in acht te hebben genomen, werden 
de op 21 december te zingen kerstnummers nog even doorgenomen, waarna een groot deel  van de 
koorleden in ongedwongen sfeer deze laatste repetitieavond afsloten.  Door velen werd het idee erg 
gewaardeerd. Wellicht voor herhaling vatbaar!  

 

Optreden Late Night Shopping 

Op zaterdag 21 december vond ons laatste optreden plaats.  Het was tot kort voor ons optreden niet 
duidelijk op welke locatie we zouden optreden.  De uiteindelijke locatie (t.o. de Babbels) beviel ons  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

prima, alhoewel we hierbij moeten aantekenen dat bij regenachtig weer  deze locatie, zonder 
overkapping, niet geschikt is. 

Zoals de bedoeling  was bestond het repertoire uit kerstnummers. Er was een goede publieke 
belangstelling en een goede opkomst van koorleden. Alhoewel ons optreden niet geheel vlekkeloos 
verliep mogen we best tevreden zijn over het verloop van dit optreden. 

Sommigen  hebben na afloop van 3 gezongen sessies er een vierde sessie aan toegevoegd (binnen bij 
Babbels) 

 

 

Wette Dè 

Onze gewaardeerde leden Jenny en Willem Prins waren eind november betrokken bij een 
verkeersongeluk. Beiden brachten het er niet heelhuids af. Jenny liep enkele pijnlijke kneuzingen op, 
maar Willen was het zwaarst getroffen en brak maar liefst 4 ribben. Willem zal hierdoor voorlopig 
een toontje lager gaan zingen. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wij wensen beiden een voorspoedig herstel. 

Nieuwe busregeling: 

Onze huidige busregeling voldoet niet. Door diverse leden wordt zeer vrijblijvend met deze regeling 
om gegaan. Sommigen geven op gebruik te maken van de bus en maken vervolgens toch gebruik van  
eigen vervoer, dan wel vervoer via een collega koorlid. Alvorens een bus wordt ingezet wordt altijd 
gecheckt of er voldoende liefhebbers zijn om met de bus te gaan. Bij voldoende interesse wordt een 
bus besteld.  Het aanmelden voor de bus is dan ook geen vrijblijvende zaak. Door eerst interesse voor 
de bus aan te geven en in tweede instantie toch af te haken  wordt onze vereniging financieel 
geschaad. Daarom zullen wij een nieuwe busregeling ontwikkelen. Wordt vervolgd. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rabo Clubsupport: 

Enkele maanden geleden vond de Rabo clubsupport actie plaats. Deze actie geeft Rabo leden de 
mogelijkheid om op verenigingen stemmen uit te brengen voor een  financiële bijdrage vanuit de 
Rabo Clubsupport actie.  Door veel van onze leden, maar ook niet-leden werd hun stem aan onze 
vereniging gegeven. Dit leidde uiteindelijk tot een prima resultaat. Op woensdag 30 oktober, tijdens 
onze repetitieavond werden we bezocht door 2 medewerkers van de Rabo, te weten Marianne Baks  

(facilitair medewerkster) en Carolien de Graauw (adviseur particulieren) om het totaalresultaat voor 
Gère Weg bekend te maken. 

Deze actie leverde ons een prachtig bedrag van € 406,71 op! Allen die op ons stemden maar vooral 
ook Rabo, van harte bedankt. 

 

Agenda 2020; 

14 maart   Feestavond leden         Nog nader te bepalen 

28 maart   Waardenburgs Visserskoor  Waardenburg 

24 april    Liederentafel          Alem 

21 mei    Tranendal                       Groesbeek 

7 juni    Leijenstein          Kerkdriel 

13 juni    Zeemanskorenfestival           Zaltbommel 

12 september   Jubileumdag          

26 september   Noorderdiva’s          Den Bosch 

1 november   Bliëerickse Zangkompenie    Blerick 

19/20 december  Kerstconcert                        Kerkdriel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beste leden, 

 

 

 

Op het moment van dit schrijven staan we aan de vooravond van het naderende kerstfeest. Ik 
herinner me nog de hectische tijd van vorig jaar, waar de voorbereidingen met betrekking tot het 
kerstconcert toendertijd, in volle gang waren. Een leuke tijd die achteraf met twee fantastische 
concerten afgesloten zou worden. Trots heerste over de vereniging en nog steeds! 

Dit jaar zitten we in iets rustiger vaarwater, ware het niet dat het bestuur inmiddels al met de 
voorbereidingen van het naderende jubileumjaar bezig is. 2020 wordt weer een bewogen jaar waarin 
we enorme inspanningen moeten leveren en ook het kerstconcert samenvalt.  

Buiten onze reguliere optredens zullen we dus ook aandacht schenken aan het 10 jarig jubileum met 
een aantal uitzonderlijke activiteiten. Op zaterdag 14 maart 2020 willen we met de leden en partners 
het jubileumjaar in besloten kring op feestelijke wijze openen. Zondagmiddag 7 juni zullen we een 
bezoek brengen aan verzorgingshuis De Leijenstein en een optreden verzorgen voor de ouderen in 
ons midden. Zaterdag 12 september willen we het jubileumjaar kracht bijzetten door een bijzondere 
avond te organiseren in het bijzijn van onze sponsoren. We kunnen al vertellen dat dit plaats gaat 
vinden in manege ’t Laar en enkele artiesten inmiddels vast zijn gelegd. Dit beloofd een enorm mooie 
avond te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 december willen het jubileumjaar afsluiten met het 
kerstconcert wat we voor de gelegenheid ook als een activiteit beoordelen met betrekking tot het 
jubileumjaar. 

Al met al een vooruitzicht waar voor menig vrijwilliger binnen onze vereniging weer enorme 
uitdagingen in het verschiet liggen, en zeer veel kostbare vrije tijd op zal gaan slokken. Ook voor het 
koor in het algemeen, muzikanten en dirigent staat er weer een grote uitdaging te wachten. 
Overtreffen lijkt een utopie maar laat het kerstconcert in 2020 net een zodanig weerga kennen als 
voorheen, en wij allen met trots terug kunnen kijken op wederom een geweldig spektakel. Uiteraard 
ben ik er van overtuigd dat met de vele handen en sterke schouders, waar wij immer een beroep op 
kunnen doen als vereniging, wij weer tot grote hoogte kunnen stijgen en kijk dan ook met 
belangstelling uit naar ons 10 jarig jubileumjaar. 

Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt, hebben wij ons laatste optreden van dit jaar (Late 
Night Shopping) als het goed is achter de rug. Nu rest ons een korte periode van rust en gaan we 
genieten van de gezellige en donkere dagen die kerst met zich meebrengt.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Namens het bestuur van Smartlappenkoor Gère Weg wil ik iedereen bedanken voor hun inzet en 
positieve bijdrage het afgelopen jaar, de vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet en het feit 
dat we altijd een beroep op jullie kunnen doen, maar bovenal iedereen fijne kerstdagen, een prettige 
jaarwisseling en veel geluk en gezondheid toe wensen in 2020!  

Wij zien elkaar graag weer tijdens de eerste repetitie op woensdag 8 januari 2020 waar we onder het 
genot van een drankje een toost uit willen brengen op 2020 en uiteraard het jubileumjaar. 

Namens Smartlappenkoor Gère Weg, 

Jurgen van der Kammen 
Voorzitter 
 

 

 


