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2022 

En dan op de valreep 

van het oude jaar nog 

een nieuwsbrief in jullie 

mailbox. En dat heeft 

meerdere redenen. Ten 

eerste om jullie te 

bedanken voor weer 

een jaar trouw 

lidmaatschap, maar 

meer nog om iedereen 

een groot compliment 

te geven voor de 

manier waarop we ons 

in die drukke 

decembermaand als 

koor gepresenteerd 

hebben. De KBO was 

vol lof over ons 

optreden op 14 

december en ook de 

reacties op onze goed 

bezochte concerten in 

de Meent en op Sint 

Jozefoord waren erg 

positief. We hebben 

hele mooie concerten 

gegeven, waarbij 

geconcentreerd en 

goed gezongen is. 

Complimenten!  

 

Maar niet te vergeten:  

Heel veel dank aan de mensen die ook nog op andere 

manieren druk waren met het concert.  Zoals Henk en 

Jos die al die podiumdelen vervoerden en 2x 

opbouwden en weer afbraken. Daar mogen in de 

toekomst wel wat handjes hulp bij. Het is toch telkens 

heel wat werk voor deze mannen. 

 

 

 

 

 

Dank aan Gerrie, José, Ad, Willie, Petra, Marie-Louise, 

Hendrien, Irene, Corrie V. en Corry L., Nellie, Miranda 

en Rinie, die allemaal 

samen de zaal prachtig 

ingericht en opgetuigd 

hebben.  

 

En, daar sta je 

zo eigenlijk niet 

bij stil, het moet 

later ook 

allemaal nog  

opgeruimd 

worden. Elk jaar toch een hele klus, vaak uitgevoerd 

door dezelfde mensen. Dank ook aan Riet, die de 

mooie projecties verzorgde en aan Mart en 

Wilhelmien, die zorgden voor de foto’s en video van 

beide concerten.  

 

AFSCHEID BEPPIE  

Ook willen we nog stil staan bij het afscheid van 

Beppie Gevers, wat heeft plaats gevonden op vrijdag 

16 december in het crematorium in Vlijmen. We 

moesten er vroeg zijn en helaas bleek dat we niet 2 

maar slechts 1 lied hoefden te zingen, namelijk het 

Slavenkoor van Verdi. En hoewel onze groep niet echt 

groot was die ochtend, hebben we toch met een 

mooie uitvoering van het Slavenkoor aan Beppie de 

laatste eer bewezen.  Met dank aan Mathieu voor zijn 

dubbelrol als dirigent en pianist. Het In Memoriam 

van Beppie is te lezen op onze website. Hierbij de link: 

https://hetnulandsgemengdkoor.nl/beppie-van-

zuijlen-gevers/ 

 

 

 

https://hetnulandsgemengdkoor.nl/beppie-van-zuijlen-gevers/
https://hetnulandsgemengdkoor.nl/beppie-van-zuijlen-gevers/
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2023 Mooie plannen voor het nieuwe jaar 

Stilstand is achteruitgang en dat geldt ook voor ons 

koor. Daarom is het goed om nieuwe plannen te maken 

voor de toekomst. Of eigenlijk een plan weer op te 

pakken, wat al sluimerde in 2018 maar door Corona 

volledig tot stilstand kwam. Jaren geleden bracht ons 

koor een zeer geslaagd filmconcert, waar sommige 

leden nu nog met plezier en met wat weemoed aan 

terug denken. In het najaar van 2023 willen we in 

dezelfde geest een musicalconcert gaan uitvoeren. Er 

zitten al verschillende musicalnummers in ons 

repertoire, maar we zullen natuurlijk ons repertoire 

uitbreiden met nieuwe nummers. Zo’n themaconcert 

vraagt veel voorbereiding en veel werk. Daar kan het 

bestuur natuurlijk alle hulp bij gebruiken. Dus wil je 

graag meehelpen -op welke manier dan ook- bij de 

totstandkoming van het musicalconcert, meld je dan 

aan bij een van de bestuursleden of via: 

hetNGK@gmail.com. Dan gaan we er samen iets heel 

moois van maken! Heb je zelf een lied waarvan je denkt 

‘dit is een goeie voor het musicalconcert’, en heb je 

daar bladmuziek van, meld dit dan bij de 

muziekcommissie, dan wordt het daar besproken. 

 

Projectkoor 

Voor het musicalconcert willen we ook mensen van 

buiten onze vereniging uitnodigen om op projectbasis 

mee te zingen. Dat wil zeggen dat zij met ons mee 

repeteren en het musicalconcert mee uitvoeren. Dat 

geeft versterking en ook weer een andere dynamiek  in 

ons koor. Wellicht levert het ons ook nog nieuwe leden 

op. We zullen hiervoor via Klepel en social media een 

oproep doen.  

 

Ook ons kioskconcert zal in 2023 (23juli) door gaan. 

Tijdens dit concert zullen we alvast een tipje van de 

sluier oplichten van het musicalconcert. Verder is er 

een datum geprikt voor de jaarvergadering. Deze 

vergadering zal plaatsvinden op 13 februari,  waarna er 

aansluitend nog een halve repetitie volgt. 

 

 

 

Muziekmappen 

Na de kerstconcerten is het tijd om de muziekmappen 

weer op te schonen. Alle kerstmuziek kan uit de 

concertmap en terug in de kasten en nieuwe 

bladmuziek kan in de repetitiemap. Zorg daarom dat 

je op 9 januari op tijd in De Meent bent, zodat je dit in 

alle rust kunt regelen. De volgende musicalnummers 

kunnen op 9 januari in de repetitiemap gedaan 

worden: 

 

203: Mamma Mia 

235: Hakuna Matata  

260: My Fair Lady 

322: Try to remember 

351: My heart will go on 

352: Andrew Lloyd Webber in concert  

355: The Rythm of life  

364: The Sound of Music 

365: The Lion King 

366: Edelweiss  

368: Joseph and the amazing…  

369: Abba Gold 

398: Hey look me over 

399: I could have danced all night 

406: Medley uit Les Miserables 

419: Circle of Life  

421: Tea for Two 

 

VERJAARDAGEN JANUARI 

 

 

Iedereen  van harte gefeliciteerd en een mooie 
verjaardag gewenst! 

 

 

Jan van den Heuvel 1 jan 

Mathieu van der Burgh, lid van 

verdienste 

10 jan 

Ernest van Hövell 20 jan 

Henk van Helvoirt 25 jan 

Tonnie Hanegraaf 27 jan 

mailto:hetNGK@gmail.com
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AGENDA 2023 

• 9 januari 1e repetitie in het nieuwe jaar  

• 18 januari bestuursvergadering 

• 13 februari algemene ledenvergadering 

• 23 juli kioskconcert 

• 24 juli 2023 laatste repetitie/zomerstop 

• 3 september 2023 start na zomerstop 

 

 

 

 

 

En tot slot: hieronder een mooie foto van 
ons kerstconcert in de kapel van Sint 
Jozefoord en daarbij wensen we iedereen 
een heel gelukkig en heel muzikaal 2023 
toe! 
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


