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Sponsor van de maand juli 2014 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

 

14 juli 2014  Foto maken en zingen bij Beth San 

23 augustus 2014 Aubade Wim en Janny Lammers te Brede-

voort 

25 augustus 2014  Barbeque 

1 september 2014   1
e
 Oefenavond na de vakantie 

18  oktober 2014  Benefietconcert (doel voedselbank Aalten) 

21 december 2014  Adventswijding 

 

5 januari 2015  Nieuwjaarsreceptie 

 

30 mei 2015  Korendag in Bunschoten-Spakenburg 

 

Stemvorming   

maandagavond 14 juli: Beth San om: 19.15 uur 

maandagavond 1 sept : Iedereen om 20.00 uur voor de koorrepetitie 

 



Van de bestuurstafel 

Zoals jullie kunnen lezen is de GUV de sponsor van de maand. Wij 

zijn heel blij met de GUV als nieuwe sponsor, ook willen zij samen 

met Henk Klumpenhouwer het nieuwe raambiljet sponseren. Dinsdag 

8 juli hebben we weer een bestuursvergadering gehad. We hebben 

hierin uitvoerig gesproken over het optreden welke wij maandag 14 

juli bij Beth San hebben. Zoals bekend is dit optreden buiten en hopen 

nu maar dat het weer  een beetje meezit. Voor het optreden gaan we 

een nieuwe koorfoto maken  op de trappen van Schaersvoorde locatie 

Stationsplein, Landbouwstraat 1 te Aalten.  Graag allemaal om 18.45 

uur aanwezig zijn. We hebben wel even de tijd nodig. Na de foto van 

het gehele koor willen we ook een foto laten maken per stemgroep. 

Dus kom allemaal zodat we een foto kunnen maken van het complete 

koor. Na de fotosessie gaan we naar Beth San. Hier zal dan een piano  

en geluidsapparatuur staan. Na het optreden bij Beth San gaan we al-

lemaal naar de Pol om gezellig een vakantie borrel te drinken. 

Zoals verteld op de repetitie avond van maandag 7 juli, gaan we op 

zaterdag middag 23 augustus een aubade brengen bij Wim Lammers in 

de St. Joriskerk te Bredevoort, dit ter ere van zijn 55 jarig huwelijks 

feest. Het is dan wel aan het einde van de vakantie, maar het bestuur 

hoopt dat we met een grote delegatie aanwezig zijn. 

Maandag 25 augustus beginnen we weer met onze jaarlijkse barbecue 

bij het Romienendal. Tot nu toe hebben zich 108 mensen opgegeven. 

Op maandag 1 september beginnen we dan weer met frisse moed en 

energie aan de repetities voor ons benefietconcert op zaterdag 18 okto-

ber. 

Het bestuur wenst jullie allemaal een fijne vakantie en onze zieke le-

den veel sterkte. 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 9 september 2014. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Peter A. van Beerschoten 

(voorzitter ACM) 

 

BBQ ‘t Romienendal 
 

BBQ van 17.30 uur  tot 21.30 / 22.00 uur. 

Waar:  ’t Romienendal  Aladnaweg 3 Aalten. 

 

Als u zich heeft opgeven via de lijst die op onze repetitie avonden ach-

ter in de zaal lag, of telefonisch bij Erik Wikkerink, maar door om-

standig heden toch verhinderd bent, laat dit dan ook tijdig even weten 

bij Erik Wikkerink. 

Tel: 0543-47683 of 06-40273728 



Foto maken en zingen bij Beth San 

Voordat we gaan zingen bij Beth San, gaan we een nieuwe             

koorfoto maken bij het Stationsplein van Schaersvoorde.  

Aanwezig om 18.45 uur  in smoking met lila overhemd en stropdas. 
 

Daarna gaan we naar Beth  San om te zingen  Aanvang 19.30 uur 

Als er nog mensen zijn (suporters) die willen luisteren, dat kan want 

we zingen buiten achter Beth San.                                                         
 

Na het optreden bij Beth San gaan we een vakantie borrel drinken in 

de Pol. 

Programma optreden Beth San 14 juli 2014 

o Heer ik kom tot U 

o Nader mijn God 

o My Lord what a morning (zo mogelijk solo van Peter ) 

o Deutsche Messe nr. 1. Introitus 

o Deutsche Messe nr. 3. Credo 

o Mijn Herder is de Here God 

o Vaste Rots van mijn behoud. 

o Thanks be to God  

o lied 1 & 2 ‘blad meezingen’ (In ’t groene dal & Een karretje) 

o Pauze 

o Gib uns, Herr den Frieden 

o Samen te dienen 

o Over heel de aard 

o Suliko 

o Ich bete an die Macht der Liebe 

o lied 3 & 4 ‘blad meezingen’ (Piet Hein & Op de grote stille 

heide) 

 

Aubade Wim Lammers 

Op 23 augustus 2014 gaan we zingen bij het 55 jarig huwelijk van 

Wim en Janny Lammers en in de St. Joriskerk aan de Markt                   

te Bredevoort. 

We zingen daar de volgende nummers o.l.v. Yvonne Beeftink: 

 1 Er is een God die hoort 

 2 Nader mijn God  

 3 Vaste rots 

Aanwezig om: 15.45 uur 

Zingen om     : 16.00 uur 

Kleding          : zwarte broek, lila overhemd, aubergine shirt en 

                         zwarte gepoetste schoenen. 

 



Zieke leden 
 

Jan Driessen, Ruurd Kramer, Wim Lammers, Jan Duenk en  

Geert Hobé.  
 

Heren wij wensen jullie, veel sterkte. 

 

Van onze dirigent  

Beste mensen, 

 

Wij gaan een nieuwe cd opnemen in Parijs in augustus 2014!!! De cd 

zal in oktober uitkomen. 

Hartelijke groeten en alvast bedankt. 

 

Susanna Veerman, Wim Does & Mirsa Adami. 

 

Romantische klanken uit Parijs op cd!!! 

Als orgelduo hebben wij ons sinds 2005 gespecialiseerd in het uitvoe-

ren van symfonisch repertoire voor quatre-mains orgel. Er verschenen 

al twee cdʼs van ons respectievelijk in 2008 en 2010. 

De volgende cd die wij willen uitbrengen zal bestaan uit bekend en 

onbekend repertoire voor orgel en piano. De combinatie van orgel en 

piano komt niet zo heel vaak voor terwijl er prachtige muziek voor ge-

schreven is. Zo zullen er originele werken voor orgel (harmonium) & 

piano te horen zijn (o.a. van componisten als Widor, Guilmant, Saint-

Saëns, Demarest & Dupré), maar ook een bewerking voor orgel en pi-

ano van het eerste deel uit de Symfonische Dansen van S. Rach-

maninoff. 

Een unieke cd dus! 

In augustus 2014 zullen wij de cd opnemen in Parijs in de Salle Mar-

chal van het Institut National des Jeunes Aveugles (Blindeninstituut). 

U krijgt gegarandeerd een hoge kwaliteit van uitvoering en een profes-

sionele cd er voor terug met een uitgebreide toelichting en natuurlijk 



veel luisterplezier voor terug. Voor de pianopartij hebben wij de fan-

tastische pianiste Mirsa Adami kunnen aantrekken. 

De orgelpartijen zullen afwisselend worden gespeeld door Wim Does 

en Susanna Veerman. 

 De cd wordt opgenomen op het label Quintone. 

Met deze flyer willen wij u de mogelijkheid bieden om vooraf in te 

tekenen op deze cd. De cd bedraagt bij voorintekening € 15,00. 

Bij verzending per post bedraagt de cd € 18,00. 

Na de release in oktober 2014 zal de cd € 19,95 bedragen (excl. ver-

zendkosten). 

U kunt het totale bedrag overmaken op rekeningnummer NL84 RABO 

014.63.53.501 t.n.v. WENS Music te 

Apeldoorn o.v.v. “intekening CD 2014”. Vergeet niet het aantal cdʼs, 

uw naam en volledige adres te vermelden. 

De cd zal midden oktober 2014 verschijnen en wij zullen er zorg voor 

dragen dat u de cd in goede orde ontvangt. 

 

Deze flyer kunt u gerust doorsturen! Alvast hartelijke dank voor 

uw voorinschrijving! 

Susanna Veerman, Wim Does en Mirsa Adami 

www.susannaveerman.nl 

www.wimdoes.nl 

www.mirsaadami.com   

Felicitaties. 
 

In de maand juli zijn jarig: Arie Jentink, Arie te Lindert, Henk Stronks 

(Polstraat) en Frits Winkelhorst. 

In de maand augustus zijn jarig: Antoon Essink, Freek Gussinklo, 

Hans Klumpenhouwer, Rudi Prinsen, Wim Saalmink en Herman Wis-

selink. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

Communicatie Commissie 
 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

 Peter A. van Beerschoten 

 Gerrit A. Oosterink 
 

Het e-mailadres van de commissie is:  

acm.nieuwsflits@gmail.com 
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