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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Sinds de laatste repetitie heeft het bestuur nog niet 

vergaderd. In de vakantie gaat dat natuurlijk nog wel 

gebeuren. Dus heb je iets wat je graag besproken wilt 

hebben, laat het ons weten. hetNGK@gmail.com. 

 

KIOSKCONCERT 

 
 

Op zondag 10 juli heeft ons kioskconcert 

plaatsgevonden. De voorbereiding in de vorm van  

maandenlang repeteren met zijn allen, is zeker 

niet voor niets geweest. Op de dag zelf ‘s morgens 

om 11 uur, waren er veel mensen op het plein die 

elkaar hielpen om alles tiptop in orde te maken. 

Mensen van de Stichting Muziekkiosk Nuland, 

mensen van De Meent en natuurlijk onze eigen 

leden, sommigen zelfs met hun partner! Tafels en 

stoelen naar buiten, podiumstukken óp de kiosk, 

versieren ván de kiosk, onze fraai vernieuwde 

sponsorstandaarden bíj de kiosk, het zware zeil op 

de juiste plek hangen áán de kiosk, 

geluidsinstallatie regelen, dranghekken op de 

juiste plaats, kleedje, bloemetje, koekje, 

knabbeltje, het zag er perfect uit. En ook na afloop, 

bij het opruimen, werd er fijn samengewerkt. 

Dank aan alle helpende handen! Als je aankomt 

vind je het zo logisch dat alles allemaal klaar staat, 

maar dat gaat bepaald niet vanzelf. Het concert 

was zondermeer geslaagd te noemen. Er hing een 

fijne sfeer, er werd goed gezongen, er was veel 

publiek, het weer was prima en Erica en Nina van 

de Meent zorgden goed voor het publiek. Een 

publiek dat enthousiast reageerde op onze 

muziek. Marcus stond met verve op de bok en zijn 

interactie met het publiek werd erg gewaardeerd. 

Een heel mooi concert als slot van het 

koorseizoen! 

 

AFSLUITING KOORSEIZOEN 2021/2022 

Maandag 11 juli hadden we dan onze laatste 

avond voor aanvang van de vakantie. Ook hier was 

alweer het nodige voorwerk gedaan om er een 

geslaagde avond van te maken. Met name de 

dames van de catering Gerry, Irene, Arna en Nellie, 

verdienen een groot compliment.  

Voordat we aan het feestelijk deel van de avond 

begonnen vroeg het 

bestuur aandacht voor 

het overlijden, op 6 juli, 

van ons lid Tiny Gevers-

van Grunsven.  

Tiny werd buitengewoon 

lid van het koor na het 

overlijden van onze oud-

voorzitter Paul.   

mailto:hetNGK@gmail.com


 
 

NIEUWSBRIEF 108                                                                                                                               JULI 2022           
 

                                                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                        

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. 

Tiny bleef tot het laatste toe zeer betrokken bij 

onze vereniging. Om Tiny te gedenken werd er 1 

minuut stilte in acht genomen.  

 

Daarna was er aandacht voor de 2 jubilarissen van 

de avond die samen goed waren voor 100 jaar 

lidmaatschap!  

 

Harrie van Helvoirt, gewaardeerd bas, neemt 

hiervan 60 jaar voor zijn rekening. Hij was er 

samen met zijn vrouw Bertha en de kinderen. 60 

Jaar trouw aan een vereniging is 

bewonderingswaardig en verdient respect. En dat 

werd dan ook welgemeend uitgesproken naar 

Harrie. 

 

 
 

Frans van Meurs tikte 40 jaar lidmaatschap aan en 

ook hij was erbij, samen met zijn vrouw Betsie. 

Frans zong in het verleden een goede baspartij, 

maar is om gezondheidsredenen geen actief lid 

meer. Wel is hij nog steeds buitengewoon lid.  

 

Met beide jubilarissen werden er herinneringen 

opgehaald aan hun lidmaatschap en ‘de goeie 

ouwe tijd’ en er waren envelopjes, applaus, 

felicitaties, bloemen en onder leiding van Marcus 

werd er uit volle borst een ‘hiep hiep hiep hoera’ 

gezongen voor de mannen. 

 

 
 

Ook werd onze oud dirigent Mathieu van der 

Burgh nog naar voren gehaald. In 2016, bij zijn 

afscheid als dirigent, werd hij namelijk benoemd 

tot erelid en dit was destijds eigenlijk niet de 

bedoeling. Dat kunnen we lezen in de notulen van 

bestuursvergaderingen uit die tijd. Het plan was 

om Mathieu Lid van Verdienste te maken, omdat 

dit meer recht doet aan zijn verdiensten tijdens 

zijn dirigentschap.  
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Het bestuur wilde 

dit heel graag 

rechtzetten en 

zodoende is 

Mathieu op 11 

juli, alsnog, met 

terugwerkende 

kracht, benoemd 

tot Lid van Verdienste van Het Nulands Gemengd 

Koor. Hij kreeg die avond ook de bijpassende 

oorkonde uitgereikt.  

 

En dan was er nog een bloemetje voor ‘Erica van 

De Meent’, omdat ze toch elke maandagavond 

trouw voor ons klaarstaat en altijd bereid is ons te 

helpen en met ons mee te denken. Vervolgens 

werd er onder het genot van een hapje en een 

drankje nog gezellig nagepraat.  

 

MUZIEKCOMMISSIE  

Zoals al eerder geschreven; de muziekcommissie 

zit niet stil. Hieronder een berichtje van de MC. 

 

Beste koorleden, 

De muziekcommissie heeft een prachtig programma 

samen kunnen stellen voor het concert in Waalwijk. 

Doordat jullie met zo velen jullie voorkeuren hebben 

opgegeven zal het concert een mooie afspiegeling zijn 

van jullie favoriete nummers. Wij zijn blij met de 

interesse die jullie toonden voor ons initiatief en we 

bedanken jullie ook voor de vele positieve woorden bij 

het doorgeven van jullie keuze.  

 

Op de eerste repetitie na de vakantie (29 augustus) 

vragen we jullie om de gekozen nummers in de 

oefenmap te doen. Dan kunnen we direct aan de slag! 

We gaan er in oktober een prachtig concert van maken. 

 

De muziekcommissie:   

Nanny, Hendrien, Jan, Guy en Maria. 

NGKmuziekcommissie@gmail.com   

 

NIEUWS VAN, OVER EN DOOR ONZE LEDEN 

 

Hans van Druenen. 

Jammer genoeg heeft Hans van 

Druenen ons laten weten te 

stoppen met zijn lidmaatschap bij 

ons koor. Hans was een goede bas 

en een vaste waarde van ons koor. 

Een heel vertrouwd gezicht op de 

eerste rij. O.a. de slechte gezondheid van zijn vrouw 

Paula, maar ook wel een beetje het zingen in steeds 

meer vreemde talen, heeft Hans doen besluiten te 

stoppen. Hij zou op 1 oktober van dit jaar 65 jaar (!) lid 

zijn van onze vereniging. Hans blijft wel verbonden aan 

ons koor als buitengewoon lid.  

 

Marion Bierings 

Ook van Marion nemen we helaas 

afscheid als koorlid. Marion, 

woont alweer een poos in Oss en 

wil liever niet meer ’s avonds van 

huis zijn. Daarom kiest zij nu voor 

een Oss koor dat overdag 

repeteert met een repertoire dat 

veel lijkt op het onze.   

 

mailto:NGKmuziekcommissie@gmail.com
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Ze mogen in Oss blij zijn met zo’n goede sopraan erbij.  

Natuurlijk wel jammer voor ons koor. 

 

Tonnie Maas-Hanegraaf 

Tonnie is buitengewoon lid van onze club en was er 

heel graag bij geweest op 10 en 11 juli. Helaas lukte dat 

niet. Door een kleine aanrijding op een parkeerplaats 

en aansluitend nog een val thuis, was ze gekluisterd 

aan de stoel en het bed. Thuisblijven was eigenlijk geen 

optie in die situatie. Daarom verblijft zij momenteel in 

woonzorgcentrum De Watersteeg in Veghel (Kamer 

7.1.12, Reigerdonk 37, 5467 AN Veghel). Jullie 

belangstelling zal haar zeker goed doen. We wensen 

Tonnie heel veel beterschap toe! 

 

Marie-Louise Curcija 

Marie-Louise is goed hersteld van haar 1e heupoperatie 

We weten inmiddels dat ook haar andere (rechter-) 

heup vervangen moet worden. De datum van deze 2e 

operatie is 18 augustus aanstaande. We wensen Marie-

Louise een succesvolle operatie en goed herstel toe!  

 

Jacqueline Simkens 

Jacqueline heeft te maken gehad met een 

peesschedeontsteking in haar been en een 

slijmbeursontsteking in haar heup. Hopelijk doen de  

cortisone-injectie en pijnstillers hun werk en zien we 

Jacqueline na de vakantie weer terug bij ons koor. Veel 

beterschap, Jacqueline! 

 

 

VERJAARDAGEN AUGUSTUS 

 

Alle jarige jobben nu alvast van harte gefeliciteerd 

en een hele mooie verjaardag gewenst! 

Willemien Liebrand 2 aug 

Gerard van Schijndel 11 aug 

Nanny Clement 13 aug 

Frans van Meurs 17 aug 

Guy van Mackelenbergh 22 aug 

Nellie van Berkel 28 aug 

 

 

VRUCHTBAAR CADEAUTJE 

Weten jullie nog dat we in 

de coronatijd als op- 

stekertje allemaal een 

plantenbakje kregen van 

het koor met bloembollen 

en vetplantjes? Sommige 

van ons dachten zelfs dat 

de vetplantjes van plastic 

waren 😉. Maar niets is 

minder waar. Maria Leijen 

heeft er nog steeds heel 

veel plezier van! Niet 

alleen geniet ze dagelijks 

van een grote bloeiende 

vetplant op de 

vensterbank, maar ze heeft ook steeds weer een volle 

kraamkamer met kleine vetplantjes!  
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AGENDA 2022 

• 29 augustus 1e repetitie nieuwe koorjaar 

• Vanaf 5 september: stemmen Rabo 
ClubSupport 

• 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  

 

TOT SLOT 

Het koorjaar 2021/2022 zit er weer op.  

Alle leden, onze dirigent en vaste pianiste, dank je wel voor jullie inzet in het afgelopen jaar. En nu vakantie vieren! 

Hopelijk zien we elkaar allemaal weer, uitgerust, gezond en wel, op de 29ste augustus in De Meent. Tot dan! 

 

Namens het bestuur, 

Gerdien 
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