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De redactie 
 

De coronacrisis houdt ons in bedwang en niemand weet nog voor hoe lang. 
Al weken zijn we van elkaar vervreemd, we voelen ons helemaal ontheemd. 
We repeteren nu via de app of mail, Nick die het voortouw gaf, dat doet ons veel.  
Zo blijft echter de verbinding bestaan en zullen we er voor gaan. 
 

 
In deze barre omstandigheden van leven zoeken we naar een manier om steun te geven. 

Een arm om elkaar heen slaan is voorlopig van de baan. 
Je voelt je machteloos, velen zijn nu zo broos. 

Woorden van troost voor groot en klein dat is om het even, 
Moge het jou nabij zijn en vreugde geven. 

Blijf gezond, houd moed, het komt uiteindelijk weer goed!  
 
Marion 
 

 
De voorzitter 

 
Ondanks de crisis waarin we nu verkeren, heeft de redactie van de Nieuwsbrief besloten om 
een nieuwsbrief uit te brengen. Zo blijven we toch in contact met elkaar. 
 
Het dagelijkse leven is compleet veranderd door het coronavirus.  Van het ene op het andere 
moment viel de wereld stil.  
 
Gelukkig hebben we allemaal een dak boven ons hoofd en voldoende te eten. 
Sommigen van ons werken thuis, anderen gaan  nog wel naar werk, maar ook daar is het 
allemaal anders. Persoonlijk contact alleen nog op 1,5 m afstand. 
 

Geen bezoekjes, feestjes, concerten enz. Dus tijd te over, maar daar weet je dan soms ook geen raad mee.  Je tijd 
hebt om dingen te doen waar je anders niet aan toe komt, maar door het verplichte thuiszitten, kun je je er soms niet 
toe zetten.   
 
Gelukkig hebben we nog wel de social media. We bellen, mailen, appen, skypen en facetimen om toch maar contact 
te houden met familie en vrienden.  
Zelfs ons repetitie gaat per app. Een mooi initiatief van Nick, zo kunnen we toch nog wat nieuwe muziek instuderen. 
Wel benieuwd hoe het straks klinkt.  
 
Nu de vraag, hoe het straks verder gaat?? 
De tijd zal het leren. We moeten maar doen wat er van ons gevraagd wordt. Ook al valt het niet voor iedereen mee.  
Er komen vast weer betere tijden.  
 
Wat het voor ons als koor betekent ook geen idee. Komen we nog aan het zingen voor 
de zomervakantie?  Hoe gaan we dat doen op 1,5 meter afstand van elkaar? Hopelijk 
wel, maar kan ook zomaar van niet. Niet alles zal meteen weer van start gaan. Dit zal 
ook in fases gebeuren. We moeten eerst het besluit maar afwachten van de regering 
en daarna nadenken hoe we het een en ander moeten organiseren. 
 
Voor nu is het belangrijkste BLIJF GEZOND. Pas goed op elkaar en jezelf en houd vol! 
Hartelijke groet, 
 
Marjolein 
 
 

 

Glimlach als je opbelt:  
de ander hoort het. 
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De dirigent 
 
Beste vrouwen van Con Brio, 
 
Hoe gaat het met iedereen? Van Mayke weten we inmiddels allemaal dat 
de Corona haar flink te pakken heeft gehad. Hopelijk is dat anderen bespaard gebleven.  
Van Jeanet hoor ik regelmatig hoe vernietigend de kracht van deze ziekte kan zijn.  
Er is alle reden om de maatregelen die nu van kracht zijn serieus te nemen. 
 
De weken zonder koorzang rijgen zich daardoor aaneen. Houden jullie de stemmen wel een beetje 
op orde? Vanochtend (donderdag 16 april) stonden er mooie artikelen in de krant over kinderen 
die thuis studeerden aan de school musical.  

 
Fantastisch, de gretigheid en het enthousiasme waarmee die kids hun droom van een optreden levend houden. Wat 
jammer dat veel van die onbevangenheid verdwijnt als je ouder wordt. Maar ik ga er vanuit dat jullie met z'n allen de 
spirit hebben om jullie eigen hobby in deze vreemde periode net zo enthousiast in leven houden. 
 
Zelf ben ik druk met inzingen voor de verschillende koren. Dat begint elke ochtend met het losmaken van de stem. 
Beetje neuriën, resonans in de stem krijgen (herinneren jullie je de keukenrolkartonnetjes met bakpapier die je met de 
stem aan het trillen moest krijgen?), de 
a-e-i-o-oe riedels en uiteraard het bubbelen. 
 
Dat bubbelen ging me nooit zo goed af, dan keek ik wel eens met 
verbazing (en jaloezie) naar de traag ploffende wangen bij jullie in het koor. Knap hoor! Maar 
oefening baart kunst en nu ik de regelmaat heb van elke ochtend 5 minuutjes in de fles blazen, gaat 
het toch al beter. 
Regelmatig herhalen is dan ook de toverformule voor alles wat je onder de knie wilt krijgen. Vandaar 
ook, dat jullie eens in de drie/vier dagen (Pasen uitgezonderd) nieuwe fragmentjes krijgen 
toegestuurd. Eenmaal per week samen zingen is in Corona-tijd elke dag 10 minuutjes 
kleine oefeningen geworden (vaker en/of langer mag natuurlijk).  
Als je er eenmaal mee van start bent gegaan, wordt het steeds gemakkelijker. 
Plezier is er belangrijk bij, dat komt vaak vanzelf. Zingen is tenslotte een prachtige hobby. 
 
Samen zingen is natuurlijk nog leuker en ik ga eens achter Zoom aan om te kijken of dat haalbaar is. 
Blijf gezond en houd moed, 
 
Nick 
 

 
 
Interview met...........  
 

Hoi allemaal! Op verzoek van Wilma een stukje van mij. Het groentje van de groep ;) 
De meesten van jullie hebben mij al even aan zien schuiven, maar ik geloof dat er toch nog 
mensen zijn die me nog niet kennen! Mijn naam is Gaab (Gaby officieel, maar iedereen noemt 
me Gaab) en ik ben sinds 8 januari van dit jaar bij Con Brio. Verslingerd geraakt aan het Ettens 
Mannenkoor door twee leden die ik al meer als 15 jaar ken, kwam ik erachter dat er een 
‘vrouwenversie’ was! Dat liet ik me geen twee keer zeggen, ik ging naar jullie kerstconcert in het 
kleine kerkje in Etten en ik was verkocht! 
Ik heb me inmiddels een paar nummers ingewerkt en ik vind het elke week fijn om te gaan. Mijn 
stem begint langzaam weer een beetje op stoom te komen. Jammer dat we nu niet kunnen 
repeteren, dat vertraagt het proces weer. Ik woon in een gehorig blok huizen, en ik wil mijn 
buren niet aandoen dat ik sta te galmen haha! Ik weet, mijn eigen gedachte, maar toch, ik laat 

me hier best een beetje door beperken om thuis voluit te zingen. 
 
Zingen doe ik al zolang ik me kan herinneren. Vroeger in het schoolkoor in de kerk, later in het schoolkoor op de 
mavo, samen met mijn broer boven op zolder elke zaterdag. We zaten samen wel in de muziek zeg maar. Gingen ook 
veel naar bands luisteren samen. Mijn broer zat in een bruiloftsband en voor hem zocht ik ook vaak muziek uit, of 
schreef de tekst van een liedje af via een ouderwets cassettebandje. Stop, schrijven, terugspoelen en weer luisteren 
en schrijven. Later kwam ik bij het koor Repeat in Duiven. Daar ben ik wel een paar jaar lid van geweest. De 
verhoudingen daar veranderden en maakte dat ik ben gestopt. Jaren deed ik niets en 2005 kwam ik in een Rockband 
terecht. Frontvrouw van de band Heftug. Was nog in mijn wilde periode hahaha. Dat avontuur eindigde en opnieuw 
deed ik niks, tot ik in 2018 bij Wave in Doetinchem ging zingen. Helaas hield na een half jaar Wave op te bestaan en 
was ik opnieuw zonder zang. Tot ik jullie tegenkwam. De rest is historie haha! 

Verlicht de dag van morgen 
met vandaag. 

Liefde kun je niet verspillen. 
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Ik werk voor Stichting Leergeld de Liemers. Hier helpen we kinderen van ouders die een minimum inkomen hebben 
aan een fiets, een laptop, met zwemles, sport of cultuur, werkweken, schoolreisjes enzovoort, zodat zij ook mee 
kunnen doen. Erg inspirerend en zinvol werk. 
Daarnaast schrijf ik. Gedichten, maar ook stukjes over bepaalde onderwerpen als bijvoorbeeld de Liefde. Kijk maar 
eens op www.bygaab.com, voor wie dat leuk vindt. 
De Liefde is erg belangrijk ik mijn leven. Ik leef de laatste jaren vanuit Liefde. Het heeft me zo’n andere kijk op alles 
gegeven! Niet dat het altijd lukt: omstandigheden en aardse zaken heb ik niet in de hand, maar ik doe mijn best om 
steeds naar de Liefde terug te keren en opnieuw te kijken. Het brengt me een goed gevoel, en me goed voelen is mijn 
grootste goed!  
 
Inmiddels woon ik, na jaren in Aerdt gewoond te hebben en getrouwd te zijn geweest, in Zevenaar, samen met mijn 
trouwe beagle Nico. Mijn twee jongens wonen nog in Aerdt. Praktisch gezien was dat voor hen beide het handigste. 
Grote kerels van bijna 20 en 18 zijn het. De een werkzaam als hovenier en de ander als loonwerker. Proud mama ben 
ik! 
 
Vorig jaar heb ik op mijn 48e mijn motorrijbewijs gehaald en inmiddels heb ik een eigen stalen ros! Mijn grootste hobby 
op dit moment is prutsen aan de motor (doe ik graag zoveel mogelijk zelf, zat ooit op school om automonteur te 
worden, niet gelukt maar nu wel handig ;) ) en touren! Wat een verslaving is het haha… heerlijk die vrijheid. Cliché, 
maar ik had het veel eerder moeten doen! Maar het is nooit te laat om je dromen waar te maken. Dat blijkt wel weer. 
Gewoon doen! 
 
Ik hoop nog lang lid te mogen zijn van het koor en de gezelligheid en de saamhorigheid met jullie te kunnen en mogen 
delen. En daarnaast natuurlijk heerlijk te kunnen zingen! 
 
Heb het goed samen, in deze andere tijd. Zoek naar de mogelijkheden, de kansen, de mooie kleine lieve zachte 
dingen. De goedheid en het vertrouwen. De liefde voor de medemens. Dat het altijd weer goed komt. Linksom of 
rechtsom. 
 
Tot gauw. 
 
Hartegroet, Gaab 
 
 

Van het Heren Promotie Team, 
 

Lieve dames en Nick, 
 
Dit begint een heel bijzonder jaar te worden. Het vervelendste voor het koor is volgens mij het niet 
doorgaan van bepaalde evenementen en optredens. Natuurlijk ook dat het wekelijkse uitje in de 
vorm van de repetitie op woensdag tijdelijk op een creatieve manier wordt ingevuld. 
 
Een grote domper is dat de koorreis naar Engeland moest worden afgeblazen. Persoonlijk vind ik 
dit altijd één van de hoogtepunten om mee te maken. Verder is het ook jammer dat de grote 
financiële impuls voor jullie, de “Geraniumactie” ook geen doorgang kan vinden. 

 
Wij als Heren Promotie Team liepen natuurlijk tegen hetzelfde probleem aan met onze Potgrond. Veertienhonderd 
zakken waren er afgeleverd bij Vleesboerderij Dieker en de bestellingen waren aan het binnenstromen. Niet in de 
laatste plaats door jullie hulp bij het flyeren. Op 28 maart had de grote dag van rondbrengen moeten zijn. Dan 
beginnen we met onze vrijwilligers gezamenlijk met een koffie, een broodje en daarna aan de slag. Meestal met vijf 
aanhangers en ongeveer 20 mensen. Daarna afsluiten met een hapje en wordt het verloren zweet rijkelijk aangevuld 
met gerstenat. 
 
 Met het oog op de gezondheid en de opgelegde beperkingen hebben we het dit jaar noodgedwongen anders moeten 
doen. Koortsachtig overleg binnen ons bestuur. Er was toen nog zelfs sprake van een mogelijk complete Lock down. 
We hebben besloten om zo snel mogelijk te beginnen met bezorgen. Ook zou de betaling niet contant geschieden, 
maar zoveel mogelijk via de bank.  
 
Op 18 maart zijn Everhard en ik begonnen. Aanhanger vol en aan de slag. Potgrond neerleggen, briefje met 
gegevens in de bus en verder. De snelheid zat er goed in omdat je niet hoeft te wachten op het geld. Mijn schoonzoon 
Peter hielp ’s middags ook nog even mee i.p.v. Everhard en de eerste 250 zakken waren afgeleverd. De volgende 
dag nogmaals 200 zakken. De kop was eraf. De teller stond inmiddels op 1200 bestellingen dus er was nog wel wat 
werk aan de winkel. Het was natuurlijk zaak mensen te laten helpen die normaal ook bij elkaar over de vloer komen in 
deze tijd. En het moest tussen het normale werk door. Rudy en Miranda gingen op pad. Niels laadde zijn auto vol.  

http://www.bygaab.com/
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Op 28 maart zijn de laatste twee aanhangers door Robert en Everhard afgeleverd. 
Een pak van ons hart mag je wel zeggen. Zo af en toe wordt er nog wat bijbesteld, 
maar dat is geen probleem. Dat gaat niet om grote aantallen. Ook met het betalen 
via de bank verloopt uitstekend. Je wordt wel creatief zo. Tikkie’s , betaalverzoeken, 
overschrijvingen, alles kan. Uiteraard ook nog contant wat veelal klaar lag in 
enveloppen.  
 
Uiteraard is het jammer dat je zoals normaal gebruikelijk het niet af kunt sluiten met 
een gezellig samenzijn. Ook de vrijwilligers waar we dit jaar weer niet tevergeefs 
een beroep op gedaan hadden, hebben we hierbij gemist. 
We gaan ervanuit dat het volgend jaar weer allemaal anders is en dit weer een 
hoogtepunt wordt waarbij gezelligheid een belangrijke plaats inneemt. 
 

M.v.g. 
Frank van het Heren Promotie Team 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De jarigen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEI 
12 Manuela Sutmuller 
18 Wilhelmien Reijers 
21 Nicôle Leijzer 
28 Annie Leijzer 
28 Diny Bus 
30 Carola de Ruiter 

 

JUNI 
 5 Fredy te Boekhorst 
12 Carla Aaldering 
19 Gonny Pastoor (reiscommissie) 

19 Marijke Leijzer 

JULI 
 9 Loes Bus 
14 Dorien Leijzer 
22 Stephanie v/d Heijden (gastvrouw) 

24 Ans van Remmen 

AUGUSTUS 
 5 Mariet Jansen 
10 Frank Aaldering (HPT) 
17 Janny Leijzer (erelid) 
21 Lies Visscher 

30 Trudy Leuverink 
SEPTEMBER 
 2 Marjolein Kock 
24 Ilonka Burger 

26 Nanny Wentink 

Ingezonden door Wilma; 
 
Er schoot mij een tekst te binnen die een 
hoogbejaarde dame zelf aangeleverd heeft 
voor haar bidprentje. 
Ik kende haar goed, het was een schatje! 
Deze tekst past ook wel een beetje bij deze, 
voor veel mensen, moeilijke tijd.  
 
Liefde is onbetaalbaar 
Geluk soms onbereikbaar  
Vriendschap vaak kwetsbaar 
Echter 1 ding hebben ze gemeen: 
In moeilijke tijden houden ze je op de been!  

 


