
 

 

 

 

KERKENNACHT OP DE GRACHT IN AMERSFOORT 

Swing Close heeft sinds 10 februari 2011 een   

nieuwe samenstelling van leden in het bestuur. 

De overdracht is goed verlopen en er waait al 

een verfrissende wind door de organisatie heen 

(zie vervolg Pagina 2). 

Namens alle leden van Swing Close, wensen wij 

Bas, Carina, Daniel, Danielle, Klaas en Letty 

heel veel succes toe!  

Nieuwsbrief 

Swing Close 2011 
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Druilerige eerste Kerkennacht Amersfoort 

 

Het weer zat de organisatoren van de Kerken-

nacht niet mee. De hele dag viel er een mieze-

rige regen. Niettemin gingen alle 

centrale programma-onderdelen gewoon door, 

zoals de graffiti-spuiters die voor het oog van 

winkelend publiek op de Varkensmarkt hun 

kunstwerken creeërden. De grote houten pa-

nelen werden aan het eind van de middag 

verplaatst naar kerken, waar ze afgelopen 

zondag een rol speelden tijdens de kerkdienst. 

 

Pas helemaal aan het eind van de avond werd 

het droog en kwam er toch nog 

een happy end aan dit evenement. Enkele hon-

derden bezoekers genoten van 

een wervelend black gospelconcert en hoorden 

burgemeesters een warm 

pleidooi afsteken voor de belangrijke rol van de 

kerk in de stad. 

'Wat de kerk te bieden heeft, kan de 

overheid mensen niet geven.'  

Door: Koos van Noppen 

Swing Close zingend op de 

grachten tijdens Kerkennacht 

Amersfoort 



 

Naam: Daniëlle van Putten-

Werkman 

Wat betekent je naam, 

waar komt die vandaan? 

God is mijn rechter en 

komt oorspronkelijk uit 

Frankrijk. 

Wat zijn je bijnamen en 

koosnamen? Daantje, Ro-

salie. 

Wanneer ben je geboren? 

Op 4 april 1974. 

Waar ben je geboren? En 

wat maakt jou geboorte-

plaats bijzonder? In Gronin-

gen - een gezellig & rustige 

stad. 

Wat voor werk doe je/ heb 

je gedaan? Ik werk als in-

tern begeleider en onder-

bouwcoördinator op een 

basisschool. 

Hoe ben je 

daar zo inge-

rold? Ik heb 

eerst twee jaar voor de klas gestaan, daar-

na ben ik ook intern begeleider geworden 

naast 'juf' zijn. Sinds vorig schooljaar sta ik 

niet meer structureel voor de groep. 

Hoe lang zing je al? vanaf mijn 16e. 

Wat was je debuut als zanger/zangeres? Bij 

een sooskoor van de kerk. 

Wat is je grootste nachtmerrie als het 

gaat om zingen? Dat er geen geluid uit mijn 

mond komt! 

Wat is je functie in het bestuur? Ik ben se-

cretaris. 

Als je een volkomen vreemde moest uitleg-

gen wat je doet in het bestuur, wat zou je 

dan zeggen? Ik lees de post en mail en ver-

spreid deze onder het bestuur of leden. Ik 

maak de agenda voor de bestuursvergade-

ring maken en ik maak de notulen van de 

vergadering. 

Welke ervaring heb je op het gebied 

van bestuursfuncties? Ik ben wed-

strijdsecretaris geweest bij een 

basketbalvereniging (o.a. het plannen 

van wedstrijden) 

Met wie zou je wel eens een avondje 

uit eten willen? En waarom? Een 

beetje afgezaagd maar met 

mijn man - daar komen we 

nu al niet zoveel aan toe en 

straks als onze derde er is, 

zal dat nog minder worden! 

Waarvoor kunnen we je wakker ma-

ken in het holst van de nacht? Voor 

heel weinig - mijn slaap is heilig.. 

Maar voor de kinderen kom ik er wel 

uit! 

Wat zou je heel graag nog eens 

doen? De collegebanken in om nog 

eens nieuwe dingen te leren zonder 

dat je je zorgen moet maken over de 

kinderen die opgevangen moeten 

worden door de oppas... 

Wat zou je nog graag willen bereiken 

in je leven? Momenteel ben ik niet 

over de lange termijn aan het den-

ken. Ik ben bijna 7 maanden zwanger 

van de derde en dat slokt voor nu 

vooral mijn tijd op en dat zal nog wel 

wat maandjes zo blijven! 

allemaal nieuw repertoire, 

vooruit, “Zeilen op de Wind” 

is in ieder geval voor een 

paar leden nieuw en de 

“Barbier van Sevilla” met een 

beetje goede wil ook nog. 

(Denk aan het Twiedelieda-

aah!!! van de Baritons). Al 

met al werd het de goede 

extra repetitie die Ruben, en 

met hem de muziekcommis-

sie, voor ogen stond; en het 

publiek smulde ervan. “Kiss 

from a Rose”, “Mr. Blue 

Sky”, “Seasons of Love”, “La 

Primavera”, “Fine Brown 

Frame”, “Love‟s gonna bring 

you down”, etc. “Dit koor 

heeft me echt geraakt” kre-

gen we onder andere als re-

actie in de Aegtenkapel, en 

omdat die dame speciaal 

voor ons terugkwam, met 

vrienden dit keer, in de Ro-

chuskapel mogen we aanne-

men dat ze aangenaam ge-

raakt was. De Ro-

chus zat overigens 

tjokvol, en buiten bij 

de ingang stond men 

drie rijen dik te luis-

teren. En dat is het 

leuke van dit festival: 

lekker laagdrempelig 

genieten van allerlei 

muzikale prestaties. 

Genoten van Popsto-

nes met “Alles is 

Liefde”, of van oud-

Swing Closer Rene 

Weijkamp die met zijn 

nieuwe koor allerlei 

klassieke liederen 

zingt. Maar dan is 

uiteindelijk de laatste 

noot toch gezongen 

en breekt het echte 

werk los: met een 

groep die-hards de stad in 

om zingend op diverse loca-

ties te flyeren voor het con-

cert op 1 oktober!  

10 september, dag van de 

amateurkunst, te midden 

van allerlei open Amers-

foortse monumenten. Een 

prachtige gelegenheid voor 

Swing Close om een ge-

deelte van de nieuwe num-

mers uit “Seizoenen” voor 

publiek uit te proberen. 

We zingen, zoals gewoon-

lijk, in de St. Aegtenkapel 

en de St. Rochuskapel. 

Dus met een ambitieus 

programma, met slechts 

een dubbel nummer (Ain‟t 

no Sunshine) en verder 

Terugblik Dag van Amateurkunst 
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….en het 

publiek 

smulde 

ervan……. 

Door :Chris Way 

Daarna smaakt een “Weizen” toch wel erg 

goed….  



 

 

1 Oktober 20:30 

Première “Seizoenen” 

4 november 20:15 

Soest Theater Idea “Seizoenen” 

11 december: 13:00-18:00 

“Gluren bij de Buuren” 

13 januari 20:15 

Hilversum “Seizoenen” 

11 februari 20:15 

De kamers “Seizoenen” 

 

na twee jaar weer gaan werken in de 

thuisverpleging „s nachts in de termi-

nale zorg. Heel boeiend, maar uitein-

delijk, toen mijn dochtertje vroeg of die 

meneer ook dood ging, besefte ik dat 

ik behoefte had aan vrolijker werk. 

Ik  had geen enkele ervaring met ge-

handicapte kinderen en vond ze vroe-

ger eng, maar ik ben gaan kijken op 

“de Boemerang” in Hilversum en na 

twee dagen meelopen wist ik dat ik dit 

heel erg leuk werk vind! Ik vind het 

vooral leuk om de kinderen te stimule-

ren om zoveel mogelijk te leren en al-

les eruit te halen wat erin zit op een 

manier waar ze plezier aan beleven. 

Momenteel werk ik, met een groep 

gehandicapte kinderen in een klaslokaal 

in een gewone openbare school. Deze 

integratiegroep is erg bijzonder. Ge-

zonde en gehandicapten in een school 

en we doen veel samen , maar hebben 

wel ons eigen klasje! Ik kan hier uren 

over vertellen! 

Hoe lang zing je al? 

Ik heb 4 zussen en een broer. Er werd 

thuis altijd gezongen tijdens de vaat! 

Wat was je debuut als zanger/

zangeres? 

Ik zat op een heel hip jongerenkoor 

waar mijn vader de muziek voor 

schreef en de dirigent van was. 

Mijn grootste trots was mijn one wo-

manshow in 2004 met eigen liedjes en 

eigen combo. Helaas maar één keer in 

uitverkocht  theater Achterom ge-

speeld. Ik had het lef niet om meer 

theaters te boeken. 

Wat is je grootste nachtmerrie als 

het gaat om zingen? 

Dat ik niet meer hoor wat ik zing en 

dan vals ga zingen. 

Wat is je functie in het bestuur? 

Artistieke kant van het koor stimule-

ren/bewaken. Ik doe dit samen met 

Klaas, die veel meer ervaring heeft.  

Als je een volkomen vreemde moest 

uitleggen wat je doet in het bestuur, 

wat zou je dan zeggen? 

Oeps. Ik ben nog heel veel aan het le-

ren. Ik ga zeggen dat ik, samen met 

het bestuur, bekijk of we plannen kun-

nen waarmaken met ons koor. Welke 

theaters en optredens we willen doen. 

Wat er nodig is aan attributen, de 

kosten daarvan en choreografie beden-

ken. Zorgen dat zang en uitstraling in 

balans zijn, en dit optimaal laten uitko-

men in teksten en optredens. Ja, 

vooral de artistieke kant bewaken dus! 

Welke ervaring heb je op het gebied van 

bestuursfuncties? 

Geen 

Met wie zou je wel eens een avondje uit 

eten willen? En waarom? 

Brigitte Kaandorp. Ik vind haar gewel-

dig.  

Waarvoor kunnen we je wakker maken in 

het holst van de nacht? 

Voor een leuk feest met vrienden en 

bekenden en een swingende band! 

Wat zou je heel graag nog eens doen?  

Nog een keer een avondvullend cabaret-

programma schrijven/organiseren met 

enkele zang/muziekvrienden en dit een 

paar theaters opvoeren. 

Wat zou je nog graag willen bereiken in 

je leven? 

IK hoop nog veel te kunnen betekenen 

voor anderen. Ik heb alles wat mijn 

hartje begeert! Ik hoop nog lang zo door 

te gaan!  

Hoe lang blijf je nog lid van Swing Close? 

Ik vind elke donderdag-avond een feest-

je. Zulke leuke en lieve mensen op dit 

koor. Zo heerlijk zingen! 

Ik heb mijn JA-woord gegeven, 

dus.......ik ben behoorlijk trouw.......ik 

denk nog heeeeeel lang.  

Naam:Letty Westendorp-

Tollenaar 

Wat betekent je naam, waar 

komt die vandaan?  

Mijn roepnaam is Letty, mijn 

doopnaam is Aletta. Dit schijnt 

“gevleugelde”te beteke-

nen. Volgens mijn moeder was 

het een heilige zuster.  

Wat zijn je bijnamen en koosna-

men? 

Mijn bijnaam is Tol. Gewoon afkor-

ting van mijn meisjesachternaam 

Tollenaar. En daar ben ik trots 

op. 

Ik vind het altijd wel speciaal om 

Aletta genoemd te worden door 

mijn man, en soms noemt mijn 

moeder me zo.  

Wanneer ben je geboren?  

22-07-1957 ben ik tijdens een 

onweersbui op de wereld gezet. 

Waar ben je geboren? En wat 

maakt jou geboorteplaats bijzon-

der? 

Ik ben in Huizen NH geboren. Mijn 

ouders waren echte Rotterdam-

mers en een van de eerste Ka-

tholieken in het, toen nog, zwaar 

gereformeerde/Protestantse 

dorp. 

Op de een of andere manier wa-

ren we daarom een beetje buiten-

beetje in Huizen. Wij waren een 

van de eersten die t.v hadden. De 

huizers mochten toen nog geen 

T.V. kijken maar bij ons mochten 

ze wel kijken. Ook mocht er bij 

ons heel veel in huis en in de tuin. 

De Huizerse kinderen mochten 

zelden of nooit in hun tuin spelen, 

dus was het altijd druk in onze 

tuin en ons huis. Ik heb een fijne 

jeugd gehad.  

Wat voor werk doe je/ heb je ge-

daan? 

Ik werk alweer 17 jaar op een 

kinderdagcentrum voor kinderen 

met een verstandelijke en soms 

ook lichamelijke beperking. 

Hoe ben je daar zo ingerold? 

Ik was verpleegkundige en vond 

kinderverpleging geweldig. Had 

een leidinggevende functie op de 

baby- en couveusekamer op de 

kraamafdeling van het RK-

Ziekenhuis in Hilversum.  Ik ben 

hiermee gestopt toen ik mijn eer-

ste kind kreeg omdat ik 100% 

wilde moederen. Nadat mijn 

tweede kind geboren was ben ik 
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Première “Seizoenen” 1 oktober 2011 

Kaartverkoop  via:  

www.swingclose.nl/seizoenen 

CONCERT PLANNING 2011/2012 



Contact via post: 

Postbus 1560,  

3800 BN Amersfoort 

 

 

Contact via E-mail: 

pr@swingclose.nl 

info@swingclose.nl 

Swing Close 

Bezoek ook ons 

website: 

www.swingclose.nl 
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COLOFOON 

Lay-out: Sara Theissen 

Tekst en foto:  

Koos, Daniëlle, Chris, Letty, 

Bram, Lieden fotografie 

 

Heb je een leuk artikeltje voor het nieuwsbrief? 

Stuur je bijdrage naar pr@swingclose.nl onder 

het kopje  “Nieuwsbrief” 

Noem tevens de naam van een persoon met wie 

lezers contact kunnen opnemen als zij meer 

informatie willen over uw organisatie. 

 

Pagina 4 


