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1 VAN DE BESTUURSTAFEL

Op 22 juni is er weer volop vergaderd in de Zandstraat
bij Nellie, waarbij o.a. de volgende punten op de
agenda stonden:
De sponsors.
Rini heeft onze sponsors weer benaderd met de vraag
of ze nog steeds ons koor willen sponsoren. Tot nu
hebben de meeste positief gereageerd en daar zijn we
natuurlijk blij mee! Henk is druk bezig met het maken
van een standaard waarop alle sponsorbordjes
geplaatst kunnen worden. Deze standaard zal bij
optredens opgesteld worden.
Muziekkast en – bibliotheek
Er is door verschillende mensen van het koor, op 3
aansluitende dinsdagen, hard gewerkt aan het
opschonen van de witte en zwarte muziekmappen. Alle
helpers heel hartelijk dank! De keuze om een aantal
nummers op te schonen was eerder al gemaakt door
het bestuur. Inmiddels is ook de muziekcommissie
hierbij betrokken. De muziekcommissie kijkt nog een
keer zorgvuldig naar de lijst met muzieknummers en zal
vervolgens hun advies hierover uitbrengen aan het
bestuur. De muziekkast wordt vóór of uiterlijk tijdens
de zomervakantie nog ‘verbouwd’.
Dickenskoor
Ook hotel Nuland mogen we weer tot onze sponsors
rekenen.

JUNI 2022
Volgens planning moet de verbouwing van het hotel
eind 2022 klaar zijn, maar men is er nog niet zo zeker
van, vanwege allerlei eerdere vertragingen. Het
bestuur heeft in goed overleg met hotel Nuland
besloten dit jaar niet op te treden als Dickenskoor. We
zullen dit steeds per jaar bekijken. Het management
heeft laten weten zeker open staan voor een
samenwerking met ons koor voor het organiseren van
een leuke activiteit in het hotel. En natuurlijk denken
we hierover na.
Rabo clubkasactie
Ook dit jaar doen we weer mee. Vanaf 5 september zal
er gestemd kunnen worden. We houden jullie op de
hoogte.
Contact met elkaar
Als er zieken zijn binnen onze club proberen we jullie
daar zo goed mogelijk van op de hoogte te houden.
Uiteraard met de goedkeuring van degene om wie het
gaat. Vaak wordt er hartverwarmend gereageerd naar
de zieke toe. Het verschilt per stemgroep hoe dit soms
opgepakt wordt, maar het is in ieder geval een goede
tip om ook als stemgroep in contact te blijven met
iemand uit je groep die ziek is of langdurig afwezig is.
Warme aandacht doet een mens altijd goed.

2 MUZIEKCOMMISSIE
De muziekcommissie is prima op stoom gekomen. Hun
eigen account NGKmuziekcommissie@gmail.com is in
de lucht en de eerste mail hebben jullie op maandag 27
juni ontvangen. Niets gezien? Kijk dan even in je ‘spam’
of map ‘ongewenste mail’. Jouw computer of telefoon
kent deze -nieuwe- afzender namelijk nog niet en
vertrouwt het misschien niet.
-
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In dat geval plaatst hij het bericht automatisch in de
map ‘spam’ of map ‘ongewenste mail’.

Maar ook hier geldt: laten we eerst sámen
opruimen en dan gezellig napraten met zijn allen.

De MC vraagt jullie voor 8 juli aan te geven welke
nummers jullie voorkeur hebben voor ons concert in
Waalwijk. Maak gebruik van deze gelegenheid. Doe de
MC én jezelf een plezier en reageer!

Hieronder vinden jullie, in de juiste volgorde, de
nummers die we op 10 juli gaan zingen.

3 KIOSKCONCERT
Op zondag 10 juli, aanvang 14.00 uur, hebben we
ons kioskconcert. Laten we er een succes van
maken. Laten we ervoor zorgen dat we straks
voldaan en trots kunnen terugkijken op dit
concert. Denk terug aan ons optreden op 4 mei in
de kerk en herinner je nog even hoe
geconcentreerd we waren en hoe goed we letten
op onze dirigent. En ook wat voor een effect dat
had op de kwaliteit van onze uitvoering.

•
•
•
•
•
•
•

Hey, look me over
Friends forever
The rhythm of life
Standing by
Free at last
The circle of life
La cucaracha

398
158
355
413
163
419
359

Hakuna Matata
You raise me up
Only time
Thank you for the music
I could have danced

235
410
367
170
399

Pauze
•
•
•
•
•

Vergeet niet om aanstaande maandag je
concertmap in orde te maken en al mee naar huis
te nemen.
Kleding dames

Op 10 juli om 11 uur starten we met het
klaarzetten van de podiumbanken, de tafels en
stoelen en het versieren van de kiosk. Ieders hulp
(voor wie dat kan) is hierbij van harte welkom!
Laat het ook niet altijd dezelfde zijn die de klus
klaren. Vele handen maken licht werk. En dat geldt
ook voor het opruimen na afloop van ons
optreden. We willen immers allemaal graag snel
aan een drankje en bij onze gasten zitten. Logisch!

Bij een buitenconcert mag het wat informeler.
Vandaar dat de dames in zwart/wit of helemaal in
het zwart mogen verschijnen.
Dat betekent:
•
•
•

Bij zwart/wit: zwarte kledingstuk onder,
witte kledingstuk boven
Bij zwart/wit hebben we het over effen
kleuren (dus geen zwart witte patronen)
Niet helemaal in het wit
-
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•
•

Helemaal in zwart mag wel
Witte sjaal met muzieknoten (Nellie
brengt deze mee)

Kleding voor onze heren:
•
•
•

Zwart kostuum
Wit overhemd
Witte strik met muzieknoten (de strikken
hebben de heren zelf nog in bezit.)

4 NIEUWS VAN, OVER EN DOOR ONZE LEDEN
Tiny Gevers
Zoals jullie al weten is Tiny erg ziek. Er is sprake van
uitgezaaide longkanker. Tiny is thuis en heeft erg veel
pijn. De eerste stap die gezet wordt zal pijnbestrijding
zijn door middel van bestraling. Er is de hoop dat als de
pijn vermindert, de conditie van Tiny zal verbeteren.
Als dat zo is kan er eventueel verder behandeld
worden. De behandeling zal dan bestaan uit een
combinatie van chemo en immuuntherapie. We hopen
van harte dat de pijnbestrijding effectief zal zijn en
wensen Tiny heel veel positiviteit en kracht toe.
Marie-Louise Curcija
Marie-Louise is goed hersteld van haar heupoperatie.
En toen ze dacht op de goede weg te zijn, speelde haar
andere heup op. Daar heeft ze inmiddels erg veel last
van en dit betekent een volgende operatie voor een 2e
nieuwe heup. Naar verwachting zal deze 2e operatie
binnen enkele maanden plaatsvinden. Kop op, MarieLouise, je plekje bij de alten blijft bewaard!
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Gerda Wagemans-Langens
Van Gerda en haar kinderen ontvingen wij een mooi
kaartje met hartelijke dank voor de warme
belangstelling, kaarten en bloemen die zij mochten
ontvangen bij het overlijden van hun man en vader
Henk.

5 VERJAARDAGEN EIND JUNI EN JULI
Ad Gevers
Tonny Maas buitengewoon lid

26 juni
28 juni

Harry van Helvoirt
Ank Zijlstra

1 juli
3 juli

Rini Zwanenberg

9 juli

Alle jarige jobben van harte gefeliciteerd en nog heel
veel jaren gewenst!

6 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

Namens het bestuur,
Gerdien
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