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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 

 
 

Op woensdag 5 oktober is er door het bestuur weer 

volop vergaderd. Hieronder een aantal van de 

onderwerpen. 

 

Grad Kerkhof 

Op maandag 29 augustus kwamen enkele familieleden 

van Grad ons koor persoonlijk bedanken voor onze 

bijdrage bij de uitvaart van Grad. We ontvingen daarbij 

een mooie bedankkaart die bovendien vergezeld ging 

van € 100,-- 

Sta/zit krukken 

Helaas zijn er geleidelijk aan meer leden die een 

steuntje in de rug nodig hebben bij de repetitie en bij 

concerten. Het lange staan wordt voor sommigen te 

veel. Tijdens een repetitie maakt het allemaal niet 

zoveel uit, kunnen we er een stoel bij pakken, maar bij 

concerten wordt het een andere zaak. Daarom is het 

bestuur van plan enkele zit/sta krukken aan te schaffen 

die o.a. gebruikt kunnen worden bij concerten voor 

degenen die het lange staan niet meer kunnen 

volhouden. We gaan op zoek naar de juiste zit/sta 

krukken en houden jullie op de hoogte!  

Rabo ClubSupport 

Er zijn 41 stemmen uitgebracht op ons koor en dat 

levert ons het mooie bedrag op van: € 335,69. 

Bedankt stemmers! 

 

Tips, vragen, verbeterpunten, klachten. 

Het bestuur is er voor en door jullie en we staan open 

voor jullie tips en tops. Toch pikken we zo af en toe iets 

op, waarvan we dan denken: ‘was er mee naar ons toe 

gekomen’. Natuurlijk kan niet àlles meteen opgelost 

meteen worden en soms moet er nog even 

gebrainstormd worden of overlegd worden met de 

dirigent, maar we doen zeker ons best om tot een 

oplossing of goed plan te komen. Dus is er ‘iets’, klop 

gerust bij een van de bestuursleden aan.  

 

De volgende bestuursvergadering is op maandag 14 

november. Dus als jullie nog onderwerpen hebben 

voor deze vergadering dan horen we dat graag! 

 

CONCERT IN WAALWIJK OP 16 OKTOBER 2022. 

Kleding heren: zwart kostuum, witte blouse en de 

muzieknotenstrikjes. De strikjes hebben de heren nog 

thuis.  

Kleding dames: zwarte rok of zwarte broek met witte 

blouse of helemaal in het zwart. Niet mouwloos. 

Zwarte of huidkleurige panty. Daarbij het 

muzieknotensjaaltje. Deze sjaaltjes zal Nellie op 16 

oktober meebrengen. 

 

Aanwezig: Om 13.00 uur verzamelen bij de 

OOSTINGANG van de kerk. Eerst inzingen en om circa 

14.00 uur samen koffie en thee drinken in de sacristie. 

Start concert 14.30 uur. In de pauze is er voor koor en 

publiek koffie en thee in de kerk.  

Einde concert circa 15.45 uur.  
 
Het adres van de kerk waar we gaan zingen is: 

Sint Jan de Doper Kerk, Sint Jansplein 2, Waalwijk 
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NIEUWS VAN DE MUZIEKCOMMISSIE 
 

Hallo allemaal, 

Wij zijn heel blij dat jullie met zovelen  jullie voorkeuren 

kenbaar hebben gemaakt voor de komende 

kerstconcerten. We ontvingen maar liefst 38 reacties! 

We wisten dat we voor de komende kerstconcerten 

nog minder repetitietijd zouden hebben dan andere 

jaren door het concert in Waalwijk. Vandaar dat we 

een liederenpakket hebben samengesteld dat Marcus 

en de commissie mooi en haalbaar achten.  

Jullie hebben aangegeven Stille Nacht (Nederlands) 

een echte topper te vinden.  

Maar liefst 25 leden hebben dit gekozen.  

Ook Christmas Classic Celebration (22 x),  

Minuit crétien (17 x),  

Happy X-mas (14 x),  

Messiah bright morning star (14 x) en  

Joy to the world (14 x) waren favoriet. 

Laten we gaan voor sfeervolle Kerstconcerten in 

December. 

Waarschijnlijk is het jullie opgevallen dat we geen 

blokjes van liederen (Frans/Italiaans, gospel en 

gevarieerd) hebben gemaakt bij het concert in 

Waalwijk. Dit is een bewuste keuze geweest van 

Marcus om de dynamiek van het geheel beter tot zijn 

recht te laten komen.  

Namens de muziekcommissie,  

Maria Leijen. 

 

NUMMERS VOOR DE KERSTCONCERTEN 

De gekozen nummers voor de kerstconcerten zijn 

bekend. 

 

 

Graag deze nummers de eerstvolgende repetitie in de 

oefenmap zetten. 

6 Frohlocke du Erde 

14 Angels Carol 

23 Winterwonderland 

26 Minuit crétien 

29 Stille nacht (Nederlands) 

35 Happy X-mas (war is over) 

36 Messiah bright morning star 

38 Born to wear a crown 

43 Christmas Classic Celebration 

59 Song of peace 

92 Frieden 

130 What sweeter music 

135 Verleih uns Frieden 

140 Joy tot he world 

 

BERICHTJE VAN CORRIE VERSTAPPEN 

 

Beste koorgenootjes, 

Ik was even uit de running vanwege de ziekte en 

operatie van Peter, maar het gaat inmiddels weer de 

goede kant op en daarom sluit ik, na jullie concert in 

Waalwijk, weer heel graag aan. Bij deze wil ik iedereen 

bedanken voor de lieve appjes, telefoontjes en 

kaarten, was heel fijn. Succes zondag en tot maandag. 

Groet Corrie. 

 

DE MUZIEKKAST 

Op maandagavond niet kunnen 

zingen, betekent niet zomaar met de 

voetjes op de bank.  
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Afgelopen maandagavond is de ‘vrije’ tijd heel nuttig 

besteed. Henk, onze materialenman, heeft samen met 

broer  Jos en Ad van den Boogaard,  de rust in De Meent 

benut om de muziekkast doormidden te zagen. En dat 

was nog een pittige klus! Resultaat: 2 kleinere 

muziekkasten die zich een stuk gemakkelijker laten 

hanteren. Met name fijn voor de mensen die er elke 

maandagavond mee moeten sjouwen. Intussen 

verleenden Rini, Miranda en Gerdien hand- en 

spandiensten en namen zij daarbij ook de opslagruimte 

van ons koor even flink onder handen. Jullie zullen het 

zien!  

 

Extra dank en petje af voor Jos en Ad, die toch maar 

weer van de partij waren om de helpende hand te 

bieden! 

 

MUZIEKMAPPEN 

Gerrie, Nellie en Miranda hebben er voor gezorgd dat 

iedereen een keurige nieuwe witte repetitiemap heeft, 

voorzien van naam en nummer. Ook zijn er nieuwe 

concertmappen en dikke witte en zwarte 

voorraadmappen beschikbaar. We gaan die niet 

zomaar één op één vervangen, maar als een van je 

mappen aan vervanging toe is, meld je dan bij een van 

de genoemde dames voor een nieuwe. 

 

ONZE WEBSITE 

Onze website www.hetnulandsgemengdkoor.nl is 

natuurlijk nog steeds in de lucht en wordt door het 

bestuur actueel gehouden.  Maar wisten jullie dat je 

daarop ook alle nieuwsbrieven (vanaf nummer 95) 

terug kunt vinden onder ‘leden login’? 

 

Daar kun je overigens ook de gegevens vinden van je 

medekoorleden. Om de ledenlijst en de nieuwsbrieven 

op de website te kunnen lezen, gebruik je wachtwoord: 

ToontjeLager143!@ 

 

DE PEN 

Omdat er nog enkele leden zijn, die nog niet hebben 

deelgenomen aan ‘De Pen’ gaan we deze rubriek weer 

oppakken. In de volgende Nieuwsbrief valt er dus een 

weer een nieuwe ‘Pen’ te lezen.  

 

VERJAARDAGEN OKTOBER EN NOVEMBER 

 

OKTOBER  

Miranda Ruijssenaars 15 okt 

Kitty Wolf 23 okt 

 

 

NOVEMBER 

 

 

Jacqueline Simkens 2 nov 

Jolanda van Schaijk 4 nov 

Jacqueline Kappen  nov 

Irene van Gulik 11 nov 

Hendrien Pelders 23 nov 

Hans van Druenen Buitengewoon lid 28 nov 

Petra van den Elzen 28 nov 

Maria Leijen 30 nov 

 

Iedereen  van harte gefeliciteerd en nog vele jaren 

gewenst!  

 

 

http://www.hetnulandsgemengdkoor.nl/
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AGENDA 2022 

• 16 oktober, 13.00 uur aanwezig zijn in 
Waalwijk, aanvang concert 14.30 uur  

• 14 december, ’s middags opluisteren 
kerstviering KBO in De Meent in Nuland 

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

• 19 december, aanvang 19.00 uur, 
Kerstconcert Sint Jozefoord. 

TOT SLOT 
 
Óp naar Waalwijk. Vergeet je concertmap niet, zing 
geconcentreerd en maak Marcus blij door hem 
letterlijk -tijdens het zingen-  niet uit het oog te 
verliezen. Laten we er samen een mooi concert van 
maken!  
 
 
Namens het bestuur, 
Gerdien
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