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Geachte vriend/vriendin,

We brengen u weer op de hoogte van de activiteiten van Geke van der Sloot. 
De laatste brief dateert van december 2020.

Terugblik op het afgelopen jaar: Lelyprijs en veel nieuwe CD’s:
Het afgelopen jaar bestond uit veel CD-opnamen bij Jan Bode in Tollebeek. Jan is een neef van Geke en ze werken 
vanaf 2018 samen, Geke neemt haar liederen op in zijn nieuwe studio. Dit jaar maakte ze een Paas-CD “Geke 
van der Sloot zingt over Pasen”, een Kerst-CD “Geke’s Kerstfeest” en een jubileum-CD “Liederen ter troost en 
bemoediging” en een single met 4 klassieke liederen van Hermina Bakker 12jr. (leerling van Geke). Dit is een actie 
voor een rolstoelbus voor de twee broertjes van Hermina die lijden aan de meedogenloze Noordzeeziekte. 
De Paas-CD kwam uit in maart dit jaar en er werd in het prachtige Kerkje aan de Zee ook een Paasfilm gemaakt 
m.m.v. Geke’s Tiental, De Zonnepitten, Elly Zuiderveld en Willeke Brouwer en Franz Bode op cornet. Sjoerd Bakker 
kreeg de eerste CD voor zijn jeugdwerk op Urk in de Gereformeerde kerk. De film is op het YouTubekanaal van Geke 
te bekijken en bij Zingen in de Zomer. De film werd gemaakt door Jeroen Elferink van Life Media Vision. De jubileum-
CD kwam in mei uit met liederen ter troost en bemoediging, en de locoburgemeester Freek Brouwer kreeg het 
eerste exemplaar uitgereikt.24 november komen de Kerst-CD Geke’s Kerstfeest en de single van Hermina Bakker uit 
tijdens een lichtjestocht in de TalmaHof te Emmeloord. De distributie van het Kerstalbum wordt verzorgd door 
www.ecovata.nl en de digitale distributie doet www.wmdigitalservices.nl, de PR doet Showbizzinfo Geert Hakze. 
Op de Kerst-CD zingen ook  Geke’s Tiental en De Zonnepitten mee. Rienk Baker bespeelt de vleugel en Benny 
Ludemann de gitaar, Jaap Kramer basgitaar en Arend van Dijk percussie. Het is de bedoeling dat er met kerst ook 
een Kerst-filmopname wordt uitgebracht van een aantal liederen van deze KerstCD en single  van Hermina weer 
gemaakt door Jeroen Elferink van Life Media Vision.Voor alle verdere informatie zie de website www.gekestiental.nl  
en daar zijn ook de single van Hermina en de 3 nieuwe CD’s te bestellen.

Bestuurswisseling: Corrie van der Noordaa is de nieuwe voorzitter, Francine Compagne is de nieuwe secretaris en 
Geke van der Sloot is de waarnemend penningmeester. Jan Romkes, Johan van der Sloot en Etienna Evenboer zijn dit 
jaar afgetreden.

Lelyprijs: Donderdag 9 september j.l. kreeg Geke uit handen van de Commissaris van de Koning dhr. Leen Verbeek de 
Lelyprijs 2021. De cultuurprijs van Flevoland vanuit het Prins Bernard Cultuurfonds. Ze kreeg een mooi kunstwerk 
en een geldbedrag van 5000 euro en een groot feest in de Koningshof van Urk. Een verslag van deze dag zit in de 
bijlage van deze brief.

U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer van Geke’s Tiental 
NL67ABNA 0 44 13 88 639 onder vermelding: Donateursbijdrage 2021. Wij danken u voor uw gift van 2020! 

WIJ WENSEN U ALLEMAAL PRETTIGE KERSTDAGEN EN VOORAL EEN GEZOND EN GEZEGEND 2022!

Corrie van der Noordaa, voorzitter. Stichting Zangschool Geke’s Tiental. Postbus 175 8320 AD Urk.



DIT JAAR VERSCHENEN DEZE 
4 NIEUWE CD’S VAN GEKE.

DEZE ZIJN EN TE KOOP IN DE WINKELS EN
TE BESTELLEN VIA WW.GEKESTIENTAL.NL/SHOP.


