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Agenda  

 

06 jan. 2014 Nieuwjaarsreceptie in de Pol Aanvang 20.00 uur. 

 

Van de bestuurstafel  

Mannen, we kunnen terug zien op een succesvol 2013. We hebben en-

kele mooie optredens gehad, een mooi dagje uit en als afsluiting een 

geslaagde Adventswijding. Helaas hebben we afscheid moeten nemen 

van Wim Jansen en Hans Obbink. Na 7 jaar als dirigent voor ons koor 

te hebben gestaan neemt Marco afscheid van ons als dirigent om ge-

zondheidsredenen. Na een sollicitatie periode en proefdirectie hebben 

wij in Susanna Veerman een waardige opvolgster gevonden. Het be-

stuur is zeer blij dat zij voor ons koor heeft gekozen en staan voor de 

volle 100% achter haar. Wij wensen haar dan ook een hele fijne en 

mooie tijd toe als dirigent van ons koor. 

Ook heeft het bestuur helaas afscheid moeten nemen van onze secreta-

ris Eric Wamelink, omdat hij stopt bij ons koor. In Herman Luiten 

hebben wij  een waardige opvolger gevonden en wensen hem veel suc-

ces in deze functie. 

Op onze laatste oefenavond hebben wij 3 jubilarissen gehuldigd en wel 

Ab Hoefman, Willy Diersen en Eric Wamelink. Zij waren allemaal 
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12,5 jaar lid van ons koor en hebben alle drie een waardebon ontvan-

gen. Op de site staan hiervan enkele foto’s.  

Anton Graven heeft  zich bedankt als lid en Erik Wikkerink heeft hem 

thuis  een waardebon overhandigd, omdat hij ook 12,5 jaar lid is ge-

weest van ons koor. 

Zoals tijdens de laatste oefenavond is verteld wil ik jullie allemaal met 

partner nogmaals uitnodigen voor de nieuwjaars receptie op maandag-

avond 6 januari 2014 in de Serre zaal van de Pol.  

Aanvang om 20.00 uur. 

Dan rest mij alleen nog, jullie allemaal een voorspoedig en gezond 

2014 te wensen. 

 

Peter A. van Beerschoten 

Voorzitter 

 

Van 2013 naar 2014  

van Marco naar Susanna 

 

Impressie van een afscheid  
 

Toen Marco rond de zomervakantie aankondigde, 

dat hij aan het eind van dit jaar wilde stoppen als 

dirigent van het mannenkoor, voegde hij er aan toe: 

 “ maar tot de Adventswijding wil ik er vol voor 

gaan, om met een goed gevoel afscheid te kunnen 

nemen”. Nu kunnen we zeggen dat hij 

zich aan deze afspraak helemaal heeft 

gehouden. Eerst met het oefenen, vele 

avonden om 19.30 uur beginnen, soms 

tot in den treuren uitleggen hoe je adem-

steun moet houden, dat we goed moeten 

articuleren, dat we niet moeten zakken, 

vooral de baritons niet, je zou er de 

moed van laten zakken. Maar Marco 

ging door, scherp op elke afwijking, en hij nam ons mee! Na al die oe-

fenavonden is dan de 15e december 2013 aangebroken. ’s Middags 

eerst nog repeteren om de laatste plooien glad te strijken, ook met de 

Eendracht en de solist. Gedoe met het licht, Dick Wikkerink nog druk 

bezig in z’n werkkleren, terwijl hij zo dadelijk ook nog solo moet zin-

gen.  



Hoewel de zaal pas om half zeven open zal gaan, staan om zes uur al 

de eersten voor de deur. Het blijft een wonderlijk fenomeen, deze Ad-

ventswijding. Twee Aaltense verenigingen, het Aaltens Christelijk 

Mannenkoor en de Christelijke Muziekvereniging de Eendracht, twee 

heel verschillende verenigingen, maar al 

sinds jaar en dag verzorgen ze samen een 

Adventswijding voor een stampvolle  

kerk. Wij doen ons best om zo zacht moge-

lijk te zingen, en zij bateren er maar op los, 

en toch, op een wonderlijke manier past het 

bij elkaar.  

Harm te Lindert als de little drummerboy 

verovert direct de harten van het publiek. 

Onze a capella nummers, Frieden en Stille 

nacht, waar we zo op geoefend hebben, gaan 

goed in een muisstille kerk, tot opluchting 

van Marco. De solist Rutger de Vries heeft 

moeite om zich verstaanbaar te maken, ook 

al probeert de Eendracht het zo zachtjes mo-

gelijk bij Son of God en O holy night. Van 

het Oekraïense kerstlied zingen we alleen 

het eerste couplet, daardoor kan Yvonne la-

ten horen dat ze piano kan spelen, en hoe..  

Maar het hoogtepunt is toch wel het “King all glorious”. Hier past het 

wonderwel samen, de muziek en de zang, en het eindigt glorieus, 

machtig mooi. Marco staat na afloop te hijgen, heeft tijd nodig om op 

adem te komen, zoveel inspanning heeft het hem gekost, maar ook zo-

veel voldoening. Zo kun je met een heel goed gevoel afscheid nemen. 

We zullen hem missen!  

Onder het publiek zat Suzanne, onze nieuwe dirigent. We zijn be-

nieuwd wat zij en het nieuwe jaar ons zullen brengen. Deze traditie 

met de Eendracht moeten we er maar in houden.  

Maandag de 16e nagepraat met een tevreden en voldane Marco. Dit 

was ook voor hem genieten, en een waardig afscheid. We zingen nog 

een paar nummers, en na de nodige dankwoorden eindigen we met Rit-

ter’s Abschied: Weh’, das wir scheiden müssen, lass mir noch einmal 

küssen…. Dat heeft hij toch maar niet letterlijk gedaan. Hij had ons 

nog wel tuk, allemaal. We moesten gaan staan, ons  

toen omdraaien met de rug naar hem toe, en toen weer terug. En toen 

zei hij: dit is het rondje van de dirigent. Aan zo’n streek kun je toch 

zien dat hij niet alleen dirigent is, maar ook boekhouder! 

  

Marco, het ga je goed! 
 

Namens het ACM - Arnold Rots 
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Susanna Veerman (1975) 
 

behaalde haar diploma’s Uitvoerend Musicus 

voor koordirectie aan het Moskouse en Am-

sterdamse Conservatorium. Daarna studeerde 

zij af als Uitvoerend Musicus orgel aan het 

Rotterdamse Conservatorium bij Ben van  

Oosten. Zij is tevens in het bezit van het di-

ploma kerkmuziek eerste graad voor cantor en 

organist. Susanna heeft een zeer uitgebreide concertpraktijk opge-

bouwd als organist, dirigent en begeleider zowel op orgel als piano. Zij 

heeft vier cd’s opgenomen, tevens als soliste (orgel) en als duo op or-

gel met haar echtgenoot. Op dit moment dirigeert zij twee mannenko-

ren, nl. het Vlaarding’s Mannenkoor  

“Orpheus” (sinds 2007) en het RCM Vox Humana, Leiden (sinds 

2004). Voor deze koren maakt zij geregeld eigen bewerkingen van be-

kende werken en liederen. 

Sinds 1999 is zij werkzaam in de R.K. St. Augustinuskerk te Amster-

dam als cantor en 2e organiste.  

Sinds 2009 is zij aan deze kerk verbonden als titulair-organiste, waar 

zij een uit 1881 daterende Cavaillé-Coll-orgel bespeelt. Naast het be-

geleiden van wekelijkse kerkdiensten organiseert zij o.a. lezingen, or-

gelbespelingen, workshops, masterclasses en Internationale orgelcon-

certen. Van 2005 tot 2007 ontving zijn een beurs van het Prins Bern-

hard Cultuurfonds en het Fonds voor de Podiumkunsten om drie jaar 

orgel te studeren bij de bekende organist Louis Robilliard in Lyon, 

Frankrijk. In 2007 ontving zij de zilveren medaille en in 2013 de Ver-

gulde Medaille van de Société Académique “Arts-Sciences-Lettres” 

voor haar  verdiensten voor de Franse koor- en orgelmuziek. Nadere 

informatie over haar activiteiten als dirigent en haar cd’s kunt u vinden 

op: www.susannaveerman.nl  

 
Vrijdag 20 november 2013 

 

Om 15.30 uur hebben wij ons verzameld 

op de parkeerplaats van de Jumbo om naar 

Leiden te vertrekken. De reis verliep voor-

spoedig en we waren om 18.00 uur in Leiden. Op advies van Susanna 

hebben we de auto’s buiten de stad geparkeerd en daar vandaan heb-

ben ze ons met een busje naar het stadscentrum gebracht. Daar hebben 

we eerst een kop koffie gedronken en daarna zijn we via een sfeervolle 

kerstmarkt en een mooi verlichte binnenstad naar de Marekerk gelo-

pen. We zijn met 12 heren van het ACM en twee dames naar het 

Kerstconcert van het Mannenkoor “RCM Vox Humana” geweest.  

Aan het concert, met als titel “Rejoice”(jubel), werkten mee: Lisette 

Emmink (sopraan), Tatiana Kiourou (piano), Wim Does (orgel),  
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Andries Paats (lector), koperkwintet Full house en de algehele leiding 

was in handen van onze toekomstige dirigente Susanna Veerman.  

Om 20.00 uur was de sfeervolle kerk goed gevuld en het concert kon 

beginnen. Er waren mooie plekken voor ons gereserveerd zodat we het 

geheel goed konden beluisteren en overzien. De nummers liepen goed 

in elkaar over en we waren onder de indruk van de discipline van het 

koor. Er werd goed naar de dirigente gekeken en de nummers kwamen 

goed over. De tijd vloog voorbij en na het concert was er in kerk nog 

gelegenheid om koffie/thee en/of een drankje te drinken. Hier hebben 

we nog gebruik van gemaakt en tevens hebben wij nog even met  

Susanna gesproken.  

Susanna heeft er veel zin in om in Aalten te beginnen. Het is en nieu-

we uitdaging. 

Deze dag was voor ons zeer geslaagd en het is mooi om eens in een 

ander deel van het land een Kerstconcert te beleven. 
 

Gerrit Oosterink 
 

Stemvorming 

 

Maandag  13 januari  allemaal om 20.00 uur 

Maandag  20 januari  allemaal om 20.00 uur  

Maandag 27 januari  allemaal om 20.00 uur 
 

Zieke leden 
 

Ruud Kramer, Wim Lammers.  
 

Heren wij wensen jullie, van harte beterschap   
 

Felicitaties 
 

In de maand januari zijn de volgende leden jarig: Wim ter Horst, Mar-

tin Meijer en Hans Pennings. 
 

In de maand februari zijn de volgende koorleden jarig: 

Willy Diersen, Joop Droppers, Gerrit Hartemink, Henk Heusinkveld, 

Hans Hoefman, Henk Meijer, en Henk Stronks (Bocholtsestraat) 
 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 
 

Communicatie Commissie 
 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

 Peter van Beerschoten 

 Gerrit Oosterink 
 

Het e-mailadres van de commissie is:  

acm.nieuwsflits@gmail.com 
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