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Ontvangers van de nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief wordt per mail naar alle leden en buitengewone leden verzonden. De leden die geen e-mailadres hebben, ontvangen de 
nieuwsbrief op een andere manier. Zo blijft iedereen betrokken bij het wel en wee van ons koor en weten ook onze buitengewone leden welke 
activiteiten op ons programma staan. 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

 

 

 

De ALV 

Op maandag 9 mei vond onze algemene 

ledenvergadering plaats. En sinds 2 jaar weer 

‘live’. Gelukkig! In De Meent hadden we een goede 

vergadering met 35 leden, 1 erelid, 1 buitengewoon 

lid en 5 bestuursleden. Maar niet vóórdat we 1 minuut 

stilte hielden voor de leden van wie we in 2020 afscheid 

hebben moeten nemen, Bart Gevers, Paul Gevers en 

Han Zwanenberg. Mensen die belangrijk waren voor 

onze vereniging en die we nooit zullen vergeten.  

 

Aansluitend werd de agenda van de vergadering 

doorlopen. De ledenvergadering verliep die avond in 

een goede en ontspannen sfeer en werd om ongeveer 

21.00 uur afgerond. 

 

De bestuursvergadering 

Het is gebruikelijk om snel na de ALV een 

bestuursvergadering te houden, want er komen altijd 

wel actiepunten uit zo’n vergadering voort. En die 

bestuursvergadering stond maandag 16 mei op de rol, 

waarbij o.a. de volgende punten besproken werden: 

 

Huishoudelijk Reglement 

Naar aanleiding van enkele opmerkingen van leden in 

de ALV zullen er een paar kleine aanpassingen worden 

doorgevoerd in het concept huishoudelijk reglement. 

Als deze aanpassingen verwerkt zijn, ontvangen alle 

leden een exemplaar van het vernieuwde 

huishoudelijke reglement.  

 

Opstelling koor 

Ook kwamen er enkele reacties op de nieuwe, door 

Marcus voorgestelde, kooropstelling. Er wordt gekeken 

of dit nog aanleiding geeft tot wijzigingen. Zodra de 

vernieuwde koorindeling klaar is, krijgen alle leden ook 

hiervan een papieren exemplaar. Dit kan dan in de 

oefenmap bewaard worden.  

 

Muziekkast en – bibliotheek 

Afgesproken wordt dat vóór of uiterlijk tijdens de 

zomervakantie de muziekkasten ‘verbouwd’ zullen 

worden. Omdat de witte ‘Rabo-‘repetitiemappen 

mankementen gaan vertonen, zullen er nieuwe 

repetitiemappen aangeschaft worden. Ook zal de 

muziekbibliotheek, na overleg met Marcus, 

opgeschoond gaan worden. We hebben erg veel 

muziekstukken in deze bibliotheek staan en daar gaan 

we kritisch naar kijken. Welke nummers kunnen eruit? 

Welke nummers bewaren we? We hopen zo weer een 

overzichtelijke en actuele bibliotheek te krijgen.  

Digitaal worden de verwijderde nummers wél 

bewaard. Dat kost weinig moeite, geen kastruimte en 

we kunnen er, in geval van nood,  altijd nog op terug 

vallen.   

 

Optreden in de regio. 

Er zal meer aandacht worden besteed aan de 

mogelijkheden om op te treden in de regio, zodat we 

zeker ook buiten Nuland aan de weg blijven timmeren.  

 

Zichtbaarheid Marcus 

Met Marcus is inmiddels opgenomen hoe we zijn 

zichtbaarheid voor de leden kunnen vergroten.   
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Er is gesproken over een verhoging voor de dirigent of 

zelfs voor de piano. Marcus stelt voor om een 

diagonale opstelling uit te proberen, waarbij de leden 

zigzag staan opgesteld. We gaan er mee aan de slag.  

 

MUZIEKCOMMISSIE 

Op 16 mei vond de eerste vergadering van de nieuwe 

muziekcommissie plaats. Het was meteen een pittige 

vergadering, waarbij goede afspraken zijn gemaakt. 

Ook is er die avond een voorzitter gekozen uit de 

muziekcommissie in de persoon van Maria Leijen. We 

wensen de nieuwe muziekcommissie veel succes toe! 

Heb je wensen, vragen en ideeën over de te kiezen 

muziek of gekozen muziek, aarzel niet, de 

muziekcommissie staat open voor je inbreng. 

 

KIOSKCONCERT 

Op zondag 10 juli, aanvang 14.00 uur, mogen we 

weer zingen op de kiosk op het Prins 

Bernhardplein. De muziekcommissie is druk 

geweest met de keuze van de te zingen nummers 

en kwam -onder voorbehoud- tot de volgende 

selectie:  

 

(op volgorde van nummering) 

• Friends forever   158 

• Ring around a rosy rag (optioneel) 161 

• Free at last    163 

• Thank you for  the music  170 

• Hakuna Matata   235 

• The rhythm of life   355 

• La cucaracha    359 

• Only time    367 

• Hey, look me over   398 

• I could have danced   399 

• You raise me up   410 

• Standing by    413 

• The circle of life   419 

Niet alle nummers zitten al in onze oefenmap. 

Dus kijk dit a.u.b. even goed na.  

Naar verwachting zullen de nummers 355, 359, 

235 nog toegevoegd moeten worden. Graag 

maandag, vóór de repetitie, de oefenmap 

helemaal in orde maken.  

 

NULAND ZINGT! 

Veel koren in Nederland hebben de nodige 

klappen opgelopen tijdens de Corona-periode. 

Verlies door leden die zijn overleden of kwetsbare 

leden die niet voldoende hersteld zijn om weer te 

kunnen zingen of leden die afgehaakt zijn, omdat 

‘de draad weer oppakken’ lastig is. Maar we gaan 

niet bij de pakken neer zitten en denken veel na 

over de toekomst van ons koor. Een van de ideeën 

die ontstond was om de samenwerking te zoeken 

met andere Nulandse -niet kerkelijke- koren, om 

zo elkaar te versterken.  

 

 

 

 

We zijn immers geen concurrenten van elkaar, 

maar collega-zangers, allemaal mensen die 

gewoon heel graag zingen samen. Waarom dan de 

handen niet ineengeslagen?  
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We hebben om tafel gezeten met bestuursleden 

van Just Between en het C-manskoor met het idee 

om als gezamenlijke koren een middag of avond te 

organiseren voor en met de Nulandse bevolking. 

Dat zou dan een moment kunnen zijn, waarop 

ieder koor zich kan laten zien, maar meer nog een 

activiteit waarbij ‘samen zingen’ centraal staat. 

Om zo iedereen te laten voelen hoeveel plezier je 

hieruit kunt halen. We hopen op deze manier 

koorzang een beter imago te geven en dichter bij 

de mensen te brengen. Mocht dat dan ook nog 

extra leden opleveren, dan is dat natuurlijk 

helemaal mooi! We houden jullie op de hoogte. 

 

NIEUWS VAN, OVER EN DOOR ONZE LEDEN 

 

Marie-Louise Curcija 

Met Marie-Louise gaat het prima. Ze is aan het 

herstellen van haar heupoperatie en merkt dat ze nog 

flink moet werken aan haar conditie. Maar ze is pijnvrij 

en dat is natuurlijk al een grote winst. Marie-Louise 

hoopt vanaf half juni weer op de maandagavonden met 

ons mee te kunnen zingen.  

Ad Gevers 

De hartritmestoornissen blijven Ad parten spelen. Dit 

geeft ook ademhalingsproblemen en dat bemoeilijkt  

natuurlijk het zingen. Afgelopen maandag was hij van 

de partij om te ervaren of meezingen voor hem al een 

optie is.  

 

JUBILARISSEN 

Op onze laatste repetitieavond voor de zomerstop zijn 

er niet 1 maar 2 jubilarissen te huldigen. En geen 

kleintjes ook!  

Frans van Meurs is jarenlang actief lid geweest en 

inmiddels al geruime tijd buitengewoon lid van ons 

koor. Hij is dit jaar 40 jaar lid van ons koor.  

Maar ook Harry van Helvoirt gaan we flink in het 

zonnetje zetten. Tijdens de jaarvergadering is hij niet 

genoemd, omdat we dachten dat Harry 57 jaar lid van 

ons koor was. Maar Harry bleek al enkele jaren eerder 

deel uit te maken van het Nulands mannenkoor en dat 

maakt dat we dit jaar wel degelijk zijn 60-jarig jubileum 

gaan vieren.  

 

VERJAARDAGEN IN MEI, JUNI EN JULI 

 

 

 

 

 

Beppie van Zuijlen buitengewoon lid 11 mei 

Corry Langenhuisen 17 mei 

Els Hommeles 19 mei 

Carla de Wilde 31 mei 

 

 

Harrie Kusters 6 juni 

Marietje van de Camp buitengewoon 

lid 

8 juni 

Marion Bierings 16 juni 

Ad Gevers 26 juni 

Tonny Maas buitengewoon lid 27 juni 

 

 

Harry van Helvoirt 1 juli 

Ank Zijlstra 3 juli 

Rini Zwanenberg 9 juli 
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AGENDA 2022 

• 10 juli Kioskconcert, aanvang 14.00 uur 

• 11 juli afsluiting koorjaar en huldiging 
jubilarissen  

• 29 augustus 1e repetitie nieuwe koorjaar 

• 16 oktober, aanvang 14.30, uur optreden in 
de kerk in Waalwijk 

• 18 december, aanvang 19.00 uur, 
Kerstconcert in De Meent  

• 19 december, aanvang 19.00 uur, 
Kerstconcert Sint Jozefoord  

• 1e en 2e Kerstdag Dickenskoor (onder 
voorbehoud) 

 

 

 

Óp naar het kioskconcert! 

Gerdien 
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