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Sponsor van de maand februari 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

 

25 maart 2014   Ledenvergadering 

12 april 2014  Medewerking van de verkeersregelaars bij 

techniek dag bij Sanovo. 

20 april 2014  Zingen in de Oude St. Helena kerk tijdens 

kerkdienst 

28 april 2014   Open oefenavond 

14 juli 2014    Laatste oefenavond 

25 augustus 2014   Barbeque 

1 september 2014   1
e
 Oefenavond na de vakantie 

… Oktober 2014   Benefietconcert 

21 december 2014  Adventswijding 

 

 

 



Van de bestuurstafel  

Ons koor is dit jaar begonnen met een nieuwe dirigent en het bestuur is 

blij dat iedereen enthousiast is over Susanna. Ik zat laatst bij de kapper 

en hij vertelde mij dat we een nieuwe dirigent hadden en dat veel man-

nen aan hem verteld hadden dat ze erg goed is. Ze zijn erg enthousiast 

over haar. Dit deed mij goed om te horen, dit is een bevestiging dat wij 

als bestuur toch een goede keuze hebben gemaakt.  

Zoals Dick Wikkerink vertelde, vindt op dinsdag 25 maart de leden-

vergadering plaats in de Pol. De uitnodiging en de notulen van de vo-

rige jaarvergadering worden nog per mail verstuurd. 

Zondag 20 april, 1
e
 Paasdag, verlenen wij onze medewerking aan een 

kerkdienst en dit is het eerste optreden van ons koor onder leiding van 

Susanna. Laten we er als koor voor zorgen dat wij een goede indruk 

achterlaten. 

De volgende bestuursvergadering is dinsdag 11 maart 2014. 

Peter A. van Beerschoten – voorzitter 

 

Stemvorming  

Allemaal, elke maandagavond om 20.00 uur  

 

Open repetitieavond 

 

Dag heren. 

 

Al weer een paar maanden in het nieuwe jaar en een ervaring rijker. 

Vanaf januari mochten we onze nieuwe dirigente Susanna Veerman 

begroeten. 

Zij gaat het stokje overnemen van Marco Heusinkveld. 

Wat een gewaarwording………een vrouwelijke dompteur die in 

staat is een flinke kudde mannen te sturen en te laten doen/zingen 

wat zij wil. Wel even wennen………toch? 

Maar naar mijn idee, heeft iedereen er veel plezier in, ik hoop dat 

de sfeer goed en plezierig mag verlopen zodat we allen ons beste  

beentje blijven voor zetten! 

 

Maandagavond 28 april hopen we, zoals jullie misschien al wel weten, 

weer een open repetitieavond te houden. 

Hopelijk dat we dan weer nieuwe leden mogen begroeten. 

Ik hoop dat we allen ons best doen om te zien of er in onze familie  

en/of kennissenkring nog goede zangers rond lopen die misschien ons 

koor willen komen versterken. 

Want zoals we allen ervaren, zingen geeft veel plezier en we proberen 

er samen iets moois van te maken! 

 

Groeten Gerrit Krieger. 



 

Zieke leden 
 

Ruurd Kramer, Wim Lammers.  
 

Heren wij wensen jullie, veel sterkte. 

   
 

Felicitaties 
 

In de maand maart zijn de volgende leden jarig: Wim Aalbers, Wim 

Lammers, Henk Neerhof, Joost Obbink, Lieuwe Westerterp en Wim 

Wikkerink. 
 

In de maand april zijn de volgende koorleden jarig: Geert Hobé, Ab 

Hoefman, Ruurd Kramer, Arnold Rots, Erik Wikkerink en Dick Wik-

kerink. 
 
 

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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