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VAN DE BESTUURSTAFEL
22 Augustus is er door het bestuur weer vergaderd en
er was genoeg te bespreken in de aanloop naar het
nieuwe koorseizoen. Belangrijk onderwerp van
gesprek was natuurlijk de organisatie rondom het
overlijden van oud koorlid en buitengewoon lid Grad
Kerkhof. Grad 91 jaar oud en al vanaf 1 maart 1950 lid
van het mannenkoor. En daarmee tikte hij dit jaar ruim
72 jaar koorlidmaatschap aan. Ongelooflijk toch. Heel
veel van ons waren nog niet eens geboren, toen Grad
begon met zingen in een koor. We hopen aanstaande
zaterdag op een heel waardige wijze afscheid van hem
te kunnen nemen; dat heeft hij zeker verdiend!
Verder hebben we met een positief gevoel het
kioskconcert en de afsluitavond van het koorseizoen
2021/2022 geëvalueerd. Natuurlijk hadden we ook oog
voor de verbeterpunten. Nooit te oud om te leren ,
blijven we steeds in ontwikkeling.
Uiteraard is er ook gesproken over onze financiën,
waarbij het fijn is om te horen dat de AHvetinzamelactie voor ons koor al ruim € 500,- heeft
opgebracht. Dus mensen, de vakantie zit erop, tijd om
de frietpan schoon te maken en de keukenkastjes weer
eens op zijn kop te zetten. Lever het vet of de olie in
bij de Nulandse Albert Heijn. Je ziet, het is zéker de
moeite waard.
Ook hebben we gesproken over de concerten van 2022
en de rol die de muziekcommissie hierin speelt, zoals
bijvoorbeeld het vragen naar jullie mening over de
repertoirekeuze.

En de muziekcommissie was blij verrast door de
hoeveelheid reacties die deze vraag opleverde. Op
basis van jullie respons is er een lijst tot stand gekomen
met de nummers die we op 16 oktober in Waalwijk
willen zingen. Ook zijn de eventuele reservenummers
in beeld.
Het is de bedoeling dat jullie aanstaande maandag, de
29ste, ruim op tijd zijn om jullie repetitiemappen in orde
te maken. Daarin moeten dan de volgende nummers
worden opgenomen:
(Voor het gemak zijn de muziekstukken vermeld op
nummervolgorde.)
•

We shall overcome (139)

•

Het slavenkoor (150)

•

Freedom (159)

•

Free at last (163)

•

Thank you for the music (170)

•

The long day closes (236)

•

Gabriëlla’s song (292)

•

Plaisir d’amour (320)

•

Halleluja (Cohen) (330)

•

I could have danced (399)

•

The Awakening (412)

•

Amigos para siempre (416)

De volgorde waarin we straks in Waalwijk gaan zingen
zal wel anders zijn. We zingen dan in 3 blokjes te weten:
1 blokje Frans/Italiaans, 1 blokje Gospels en 1 blokje
Gevarieerd.
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Contact met de muziekcommissie kan via:
NGKmuziekcommissie@gmail.com

NIEUWS VAN, OVER EN DOOR ONZE LEDEN

Wil je meer weten over de kerk waarin we gaan zingen
kijk dan op:
Vrienden van Sint Jan de Doper Waalwijk
(vriendensintjanwaalwijk.nl)
Op de website, onder het kopje: ‘concert+lezing’ kun je
de activiteitenagenda van de kerk vinden waarop ook
wij vermeld staan.

Tonnie Maas-Hanegraaf
Tonnie heeft vanwege haar gezondheid een poos in
Veghel gewoond in woonzorgcentrum De Watersteeg.
Het is goed om te horen dat zij sinds enkele dagen weer
thuis is. Met behulp van de Thuiszorg kan zij gelukkig
weer zelfstandig wonen.
Marie-Louise Curcija
18 Augustus is Marie-Louise voorzien van een 2e
nieuwe heup, nu aan de rechterkant. De operatie is
prima geslaagd, Marie-Louise is alweer thuis en voelt
zich prima.

NIEUWE LEDEN

Sint Jan de Doper Kerk,

Sint Jansplein 2,

Waalwijk

SPONSORS
We hebben momenteel 16 sponsors, zoals jullie
hebben kunnen zien op het nieuwe sponsorbord
bij het kioskconcert. Het nieuwe bord zag er fraai
uit. Henk, bedankt hiervoor; mooi werk geleverd!
Maar er is nog plaats over op het bord, dus enkele
sponsors erbij zou nog mooier zijn. Kijk nog eens
rond in je familie of in je buurt; misschien zit er zo
maar een nieuwe sponsor bij. Het bestuur helpt je
graag aan meer informatie.

Een poosje terug heeft Monique van Gelder,
voornamelijk vanwege gezondheidsredenen, haar
lidmaatschap opgezegd. Maar het (zangers-) bloed
kruipt toch waar het niet gaan kan en we mogen haar
aanstaande maandag weer verwelkomen als lid van
onze club. Fijn, weer een sopraan erbij. Welkom
Monique!
Nico Broers -bariton- zal 29 augustus ook acte de
présence geven bij ons koor. Hij komt 4 repetities
proefdraaien en zal daarna beslissen of hij lid wordt.
Nico is voor een aantal leden bepaald geen onbekende.
Hij is namelijk jarenlang dirigent geweest van het Cmanskoor. Welkom Nico!

RABO CLUBSUPPORT
Ook dit jaar doet ons koor weer mee aan deze
actie. De ‘lijnen gaan open’ op 5 september en tot
en met 27 september kan er gestemd worden via
de website van de Rabobank. Niet vergeten,
gewoon doen!
-
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VERJAARDAGEN SEPTEMBER EN OKTOBER

Alle jarige jobben nu alvast van harte gefeliciteerd
en een hele mooie verjaardag gewenst!
AGENDA 2022

Maria van den Broek

5 sep

Corrie Verstappen

12 sep

Jos van Helvoirt
Ans van Eldik

12 sep
17 sep

Miranda Ruijssenaars

15 okt

Kitty Wolf

23 okt

• 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
We gaan weer van start. Een nieuw koorjaar 2022-2023 ligt voor ons. We gaan weer lekker zingen samen. Goed voor
het ‘wij’-gevoel , goed voor onze longen en ons hart. En niet te vergeten: goed voor ons humeur!
Tot 29 augustus allemaal!
Namens het bestuur
Gerdien
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