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Ledenvergadering in de Hofnar 

Optreden in Pronsweide 

Bevrijdingsconcert samen met het  

Schevenings Mannenkoor in de Oude Helena 

Kerk op de Markt, aanvang 15.30 uur 

Laatste repetitieavond voor de zomervakantie 

Optreden bij Beth-San 

Van de bestuurstafel  
Een paar weken geleden kwam mij ter ore van enkele actieve leden die 

in verschillende commissies van ons koor werkzaam zijn, dat de 

communicatie van de commissies onderling en naar het bestuur toe 

niet altijd even goed is. 

Nu willen wij als bestuur alles zo goed mogelijk doen, het liefst 

volmaakt. Maar dat lukt niet altijd. 

Helemaal volmaakte bestuursleden hebben we nog niet kunnen vinden. 

Dus hebben we alle commissies bij elkaar geroepen en hebben we op 

een prettige manier op 5 februari jl. vergaderd. 

Toen konden alle probleempjes die hier en daar waren naar voren 

gebracht worden. En dat werd ook gedaan. Zo werd er geklaagd over 

soms te veel rumoer op de repetities. 

Als Susanna b.v. alleen met de bassen bezig is vinden diverse leden het 

niet nodig om op te letten, maar moeten zo nodig wat aan anderen 

vertellen. Dit is ergerlijk voor degene die wel opletten en alles goed 

willen volgen. Bovendien is het ook hinderlijk voor Susanna en de 

 



bassen, want zij worden daar ook door afgeleid. Het is de bedoeling 

dat er tijdens de repetities door iedereen wordt opgelet, ook als 

Susanna met een andere stemgroep bezig is.  

Ook gebeurt het regelmatig dat Susanna iets wil voorspelen van een 

muziekstuk om ons de sfeer en de bedoeling van een stuk te laten 

proeven en een gedeelte van het koor mee gaat zingen of neuriën, 

zodat de rest die dit wel in zich wil opnemen, het niet kan volgen en 

zeker die sfeer niet proeft. 

Wij hebben een koormeester, de heer Jan Oosterholt, en dan heb je 

echt een goeie. Hij heeft de bevoegdheid om de leden daar op aan te 

spreken. Hij is ook de man die in overleg met Susanna bepaalt hoe het 

koor staat opgesteld en waar de stoelen komen te staan.  

We hebben maar één koormeester en niet een stuk of 10! 

Een ander punt van kritiek op sommige koorleden was dat sommigen 

de concertkleding zo slordig aan hebben. Zoals een broek die te veel 

afzakt en de pijpen veel te lang zijn of lijken. Ook gebeurt het 

regelmatig dat de stropdas niet goed zit. En wat denk je van een dikke 

portemonnee in de achterzak. Hier mag de kledingcommissie of de 

koormeester de leden op aanspreken.  

Op de bestuursvergadering die we voor de laatste keer bij Erik 

Wikkerink hebben gehouden, hebben we o.a. de komende 

ledenvergadering voorbereid. Jullie krijgen hier de uitnodiging nog 

voor. Denk er om: Als je niet komt, heb je ook geen recht om kritiek te 

leveren op het beleid. Hier heb je de kans om je mening te 

verkondigen.  

We zijn bezig geweest met de voorbereidingen op ons optreden in de 

Pronsweide 18 maart a.s. We willen dan om 18.00 uur vertrekken 

vanaf “de Hofnar”, zodat we om 18.30 uur kunnen inzingen. Het 

concert begint om 19.00 uur. We verschijnen dan in zwarte broek, lila 

overhemd, aubergine T-shirt, zwarte sokken en zwarte schoenen. De te 

zingen nummers zijn bij jullie bekend.  

We hebben besloten om gehoor te geven aan het verzoek van Beth-San 

om daar bij goed weer in de tuin een optreden te verzorgen. Dit zal dan 

weer onze laatste repetitieavond voor de zomervakantie zijn en dat is 8 

juli 2019. 

Ook zijn wij druk bezig geweest met de voorbereidingen van het 

bevrijdingsconcert van 5 mei. Het belooft een mooi concert te worden. 

Hierbij zijn ook 2 solisten uitgenodigd en die hebben toegezegd.  

Dit zijn Bert en Adriënne Visser, resp. tenor en sopraan. 

Het zijn kennissen van onze voorzitter Jan Bongen. De vader van Bert 

Visser kwam uit Amsterdam. Hij was in de oorlog ondergedoken bij de 

Fam. Luiten in Barlo, bij de ouders van Aleid Bongen, Jan zijn vrouw. 

Er is altijd een hechte band tussen de families blijven bestaan. Bert is 

getrouwd met Adrienne, beiden zijn ze zeer muzikaal. 

Zij zijn dan ook beroepszangers. Als je hun namen op de computer 

intoetst kom je op hun site. 

Je kunt ze dan ook beluisteren.                       Ad Doornink 



Feest voor de “boogmannen” 
 

Een stralende voorjaarsdag was het 

vrijdag de 13e  februari. Echt een dag 

om feest te vieren. 

Daar moet dan natuurlijk wel een reden 

voor zijn. Nou die reden bleek er te zijn. 

Het was mij, zo lang ik lid ben van dit 

koor, opgevallen, dat tijdens repetities 

en/of jaarvergaderingen de “boogman-

nen, of “verkeersmannen” of andere 

harde werkers in het zonnetje werden gezet, omdat ze toch goed bezig 

geweest waren voor het koor. Het leek mij, dat in die werkgroepen een 

goede sfeer aanwezig was en dat was voor mij de reden om mij op te 

geven om de boog schoon te maken. 

,Om half tien waren Gerrit K., Dick W., Jan H., Karel G., Wim G., 

Gerrit O. en ondergetekende bij de woning van Gerrit O. Emmers 

warm sopwater en poetsdoeken kwamen tevoorschijn en daar ging het 

aan. In de zon was het resultaat goed te zien. De boog moest drogen in 

de zon en daarna ingepakt worden. De “droogtijd” werd benut met kof-

fiedrinken. Tijdens dat koffiedrinken kwam de reden van het feest (zie 

hierboven) naar voren. De mannen waren er trots op dat de boog 70 

keer was opgezet. Nee, er was geen bestuurslid bij dit evenement, maar 

er was wel gebak en wij zaten in de zon, terwijl de boog glom van alle 

kanten. Ik dacht: “Zie je wel het wordt gewaardeerd.” 

Later op de dag zat ik thuis in de zon en dacht ik “Stel je nu voor dat 

het gebak niet van het bestuur was dan moet het van Gerrit of diens 

vrouw geweest zijn en daar heb ik m.i. erg weinig aandacht aan  

besteed. Komende maandagavond zal ik Gerrit mij excuus aanbieden 

en het bestuur zal diezelfde maandagavond de “boogmannen” bedan-

ken, denk ik.  

  

Het is mij onduidelijk of ik ondertussen ben 

toegetreden tot de “boogmannen. 

                                                                                      

15-2-2019 Poppe Kemper 

 

 

 



Bevrijdingsconcert 5 mei  

in de Oude Helena Kerk 
 

 
 
 

 

 

Voor diegenen die zich afvragen hoe het Christelijk Mannenkoor 

Scheveningen ineens een bevrijdingsconcert met ons willen geven in 

Aalten gaat dan naar het zoekprogramma Google. Toets Dorpenband 

Aalten-Scheveningen in en je krijgt een pagina van Evert de Niet te 

zien. Hier staat precies beschreven hoe de dorpenband is ontstaan tus-

sen Aalten en Scheveningen. Ook staat hier een documentaire op uit 

2008, gemaakt door TV West. Erg leuk om even te kijken. 

PR. 

 

 

Felicitaties 
 

In februari zijn jarig: Willy Diersen, Joop Droppers, Willy van Eerden, 

Gerrit Hartemink, Henk Heusinkveld, Hans Hoefman, Henk Meijer en 

Henk Stronks (Bocholtsestraatweg).  

In maart zijn jarig: 

Willem Bollen, Jan Hartemink, Henk Neerhof, Gerrit Ruesink, Lieuwe 

Westerterp en Wim Wikkerink. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

Communicatie Commissie  
 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots 

* Gerrit A. Oosterink 

Het e-mailadres van de commissie is:  

acm.nieuwsflits@gmail.com  
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