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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

 
 

Elke 6 weken wordt er door het bestuur vergaderd en 

steeds hebben we weer een volle agenda. Natuurlijk is 

niet elk onderwerp een hamerstuk. Er wordt flink 

gediscussieerd, gewikt en gewogen. En dan duurt zo’n 

vergadering zo maar weer een uur of 3. Maar steeds 

worden de vergaderingen weer met een goed gevoel 

en in harmonie afgesloten.  

 

The Awakening 

The Awakening is, op verzoek van velen, alsnog 

toegevoegd aan ons kerstprogramma. 

Het is een indrukwekkend lied wat we in Waalwijk 

voor het eerst uitgevoerd hebben. Marcus had ons al 

e.e.a. verteld over de achtergrond van dit lied. De 

schoonzoon van Harrie van Helvoirt stuurde ons nog 

meer informatie over de totstandkoming van dit 

nummer. Deze wordt als een extra bijlage met deze 

nieuwsbrief meegestuurd. Met dank aan Harrie en zijn 

schoonzoon! 

 

Sta/zit krukken 

Zoals jullie weten waren we op zoek naar de juiste 

sta/zitkrukken voor ons koor. Tussentijds mochten we 

gebruik maken van de krukken met rugleuning die nu 

al in De Meent staan. Deze zijn van het C-manskoor.  

Maar waarom iets aanschaffen wat al voorhanden is? 

Slecht voor het milieu, zonde van het geld. Na overleg 

met het bestuur van het C-manskoor mogen wij de 

krukken van het C-manskoor naar behoefte blijven 

gebruiken. Van je collega-zangers moet je het écht 

hebben! Dank je wel C-manskoor!  

 

Repetitie 5 december 

Deze repetitie zal gewoon doorgaan. 

 

DE KERSTCONCERTEN 

 

Hieronder de kerstconcerten op een rijtje.  

Let wel: er kan altijd nog een wijziging in (een van) de 

programma’s komen.  

 

Woensdag 14 december, KBO-kerstviering 

• Tussen 13.15 en 13.30 uur verzamelen in zaal  

              De Lage Kant in De Meent 

• Kleding: dames helemaal in zwart, heren  

              zwart pak, witte bloes 

• Nellie brengt de corsages en strikjes mee 

• 14.00 uur start optreden 

• 14.30 uur pauze, koffie en thee in zaaltje  

• 15.00 uur start deel 2 optreden 

• Circa 15.30 uur, slot van het concert 

 

Het programma: 

1.  Samenzang: Wij komen tezamen 

2.  Born to wear a  crown 

3   Frohlocke du Erde 

4.  Samenzang: Hoe leit dit kindeke 

5.  Minuit Crétien 

6.  Stille nacht 
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7.  Samenzang: Midden in de winternacht 

8.  Calypso Carol 

PAUZE 

9.   Les cloches du hameau 

10. Angels Carol 

11. Happy Christmas (war is over) 

12. Samenzang: I am dreaming 

13. Messiah bright morning star 

14. Christmas classic Celebration 

15. We wish you a merry Christmas. 

 

Zondag 18 december in De Meent 

▪ 09.00 uur samen inrichten van de zaal van De 

Meent voor het Kerstconcert ’s avonds.  

Hierbij is alle hulp welkom!  

▪ 18.15 uur verzamelen in De Meent 

▪ Kleding zoals op 14 december 

 

Het programma: 

1.  Verleih uns Frieden 

2.  Calypso Carol 

3.  Happy Christmas (war is over) 

4.  The Awakening 

5.   Minuit Crétien 

6.   Song of peace 

7.   Born to wear a crown 

8.   Stille nacht 

PAUZE 

10. Les cloches du hameau 

12. Samenzang: Wij komen tezamen 

11. Messiah bright morning star 

12. What sweeter music 

13. Frieden 

14. Christmas Classic Celebration 

15. Wiegenlied 

Maandag 19 december op Sint Jozefoord 

▪ 18.15 uur Verzamelen op Sint Jozefoord 

▪ Kleding zoals op 14 december 

 

Het programma: 

1.  Verleih uns Frieden 

2.  Calypso Carol 

3.  Happy Christmas (war is over) 

4.  The Awakening 

5.   Minuit Crétien 

6.   Song of peace 

7.   Born to wear a crown 

8.   Stille nacht 

PAUZE 

10. Les cloches du hameau 

11. Messiah bright morning star 

12. What sweeter music 

13. Frieden 

14. Christmas Classic Celebration 

15. Wiegenlied 

 

Er zal op Sint Jozefoord 4 maal een samenzang zijn. 

Nadere informatie hierover volgt nog. 

 

NIEUWS OVER EN VAN ONZE LEDEN 

 

Ella van Schijndel-van Niftrik heeft besloten lid te 

worden van onze club. Welkom Ella!  

 

Antoinette Visser, alt van ons koor sinds 2018, heeft  

vanwege gezondheidsredenen al heel lang niet meer 

op de repetities kunnen komen. Uiteindelijk heeft zij 

besloten om haar lidmaatschap met ingang van 1 

december 2022 te beëindigen. We wensen haar alle 

goeds toe.  
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Nanny Clement heeft een longaanval gehad, maar het 

gaat inmiddels gelukkig weer de goede kant op met 

haar gezondheid. Hopelijk zien we haar snel weer op 

de repetities.  

 

Jacqueline Simkens heeft, als gevolg van een val 

afgelopen zomer, een breukje in de kop van haar heup 

opgelopen waar zij nu veel last van heeft. Zij is hier 

inmiddels voor behandeld en laten we hopen dat de 

behandeling baat zal hebben.   

 

VERJAARDAGEN VAN NOVEMBER EN DECEMBER 

 

Hans van Druenen - Buitengewoon lid 28 nov 

Petra van den Elzen 28 nov 

Maria Leijen 30 nov 

Gerda Waagemans-Langens 

Buitengewoon lid 

5 dec 

Marie-Louise Curcija 12 dec 

Wim Roos 24 dec 

Jan van den Berk - Buitengewoon lid 24 dec 

Arnold Tromp - Lid van Verdienste 27 dec 

 

Iedereen  van harte gefeliciteerd! 

 

AGENDA 2022 / 2023 

• 12 december, bestuursvergadering 

• 14 december, opluisteren kerstviering KBO 

• 18 december, Kerstconcert in De Meent  

• 19 december, Kerstconcert Sint Jozefoord 

• 24 juli 2023, laatste repetitie voor zomerstop 

• 3 september 2023 1e repetitie na zomerstop 

DE PEN 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Willemien Liebrand, ik ben getrouwd 

met Harrie en we hebben 2 dochters 1 zoon en drie 

prachtige kleinkinderen. Ik ben geboren in Geffen op 2 

augustus 1953, drie jaar later werd mijn zus geboren 

met een ernstige lichamelijke beperking en na 6 jaar 

kreeg ik een broertje en toen ik al 13 jaar was kwam 

er nog een zusje. Mijn vader was kassier bij de 

boerenleenbank in Heesch. Ondanks de grote zorgen 

om mijn zus heb ik een fijne jeugd gehad. Ik speelde 

met alle buurkinderen op de boerderij en daar was 

altijd wat te beleven. De kruiwagen was de bus die 

door een sterke neef bestuurd werd en ons overal 

naar toe bracht. Bij de schuur was halte Utrecht en 

achter in de wei lag Amsterdam. In 1970 ben ik 

begonnen aan de opleiding voor Z-verpleegkundige op 

de Binckhorst te Rosmalen. Daar heb ik Harrie leren 

kennen maar we kregen pas verkering toen we al 

geslaagd waren en Harrie in militaire dienst moest. In 

1975 zijn we getrouwd en kochten ons huis aan de 

Rijksweg te Geffen.  

Daar zijn onze kinderen Marieke, Janneke en Joost 

geboren.  
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Ik ben parttime op de Binckhorst blijven werken tot 

1995 toen ik vanwege een slechte rug moest stoppen. 

In 1997 kreeg Harrie een baan als docent aan het ROC 

in Den Haag daarom zijn we verhuisd naar Woerden. 

Daar heb ik een omscholingscursus gedaan en vond 

een baan bij de Kamer van Koophandel waar ik op de 

administratie werkte. In Woerden heb ik gezongen bij 

vrouwenkoor “De Colores” en met dat koor deden we 

altijd mee met het straattheaterfestival.  

 

We hebben met veel plezier in Woerden gewoond, 

maar toen we met vervroegd pensioen gingen hebben 

we besloten om terug naar Geffen te verhuizen. We 

hebben nu volop tijd voor onze hobby’s, zoals de 

volkstuin waar we allebei veel plezier aan beleven.  

Harrie met zaaien, spitten en schoffelen en ik 

mag oogsten en alle groenten en fruit verwerken 

zodat we er het hele jaar door van kunnen 

genieten. Verder zing ik ook nog bij het 

uitvaartkoor in Geffen en trekken we er in de 

zomer graag met onze caravan op uit.  

Het is altijd weer een feest als we op onze 

kleinkinderen gaan passen die in Woerden 

wonen. Toen we op een mooie zondagmiddag 

naar Nuland fietsten gaven jullie het kioskconcert 

waar ik toen erg van heb genoten en ik zei tegen 

Harrie “hier wil ik bij”. Zo ben ik bij het NGK 

gekomen en ik hoop er nog lang met veel plezier 

te mogen zingen. 

 

Willemien Liebrand 

 

 

 

TOT SLOT 

 

Nu de dagen weer gaan korten 

En we ons vol op de kerstliederen storten 

Passeren eerst nog Sint en Piet 

En die houden zeker van een mooi lied 

Dus wij verkeren in de beste kringen 

Zolang we maar met zijn allen blijven 

zingen 

Korte liedjes, lange liedjes, we zingen ze 

in elke taal 

Daarom wensen we jullie bij deze: 

een heerlijk sinterklaasfeest  

allemaal! 

 

 
 

 

 

Het bestuur
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