
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
 

4 juli 2011 – Laatste oefenavond. We stoppen om 21.00 uur en dan 
gaan we met z’n allen nog een glaasje drinken en misschien nog een 
hapje.  
 

14 juli 2011 – Medewerking Aalten Dagen samen met Testify en 
Dennis Weelink 

� 18.15 uur aanwezig in de Oude Helena Kerk . 
� Kleding: Zwarte pantalon,  Lila overhemd, Aubergine T-shirt, 
                    Zwarte sokken en nette zwarte schoenen. 
 

We zingen daar hetzelfde programma als in Monnickendam. 
 
Testify + A.C.M.:  * Over heel de aard. 
 

Testify:   * We’ve got the spirit 
* You are my all in all 
* Testify to love 
* Er is een verlosser 
* Wonderfull grace 
* In His Love 
* Wij danken U. 

 

Testify + A.C.M.:  * The Rose 
 

A.C.M.:   * Samen te dienen 
* Sanctus 
* Sulico 
* Nacht 
* Morning has broken 
* The Elephant Song 
 

Testify + A.C.M.:  * God and God alone 
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15 augustus 2011 – Onderlinge  betrokkenheid 
Vorig jaar hebben we samen met onze partners een hele goede BBQ 
middag/avond gehad. In het bestuur hebben we besloten om dit dit  
jaar weer te doen. We denken dan aan maandagavond 15 augustus. 
Dat is dan ook direct onze eerste repetitieavond van het nieuwe 
seizoen 2011-2012. Hierbij zijn ook de partners van harte welkom. De 
BBQ zal gehouden worden bij de fam. J.Th Luiten, Markerinkdijk 42, 
7122 RK Aalten. Het aanvangstijdstip zal om en nabij 17.30 uur 
liggen. Tijdens dit samenzijn willen we ook nog enkele leden in het 
zonnetje zetten. Omdat het bestuur al enige tijd terug besloten heeft 
dat we voortaan de jubilea data op 25, 40 en 50 zetten, zijn er enkele 
leden die tussen wal en schip vallen. Dit willen dan op deze avond 
rechtzetten.   
 
29 augustus 2011 – Voor ons 55 jarig bestaan en voor een nieuwe 
flyer willen we een nieuwe up to date foto maken. Dit gaan we doen 
bij de Zuiderkerk (liefst buiten). We gaan dan twee foto’s maken. Eén 
in smoking en één in zwarte pantalon en lila overhemd met aubergine 
T-shirt.  Foto Garritsen zal die opnames voor ons gaan maken in koor 
opstelling en op de opstapjes die we met concerten ook gebruiken. 
Aanwezig: 18.45 uur in smoking. De zwarte pantalon, lila overhemd 
en aubergine T-shirt meebrengen in de kledinghoes zodat we ons na 
de eerste foto om kunnen kleden in de andere outfit. 
Dit alles zal ongeveer 1½  uur in beslag gaan nemen. Daarna gaan we 
koffie drinken en repeteren in de Zuiderkerk. 
 
4 september 2011 – Muzikale avond PKN. 
 
18 december 2011 – Adventswijding met de Eendracht in de 
Zuiderkerk. 
 
2 januari 2012 – Nieuwjaars receptie in de Pol. 
 
17 maart 2012 – Lustrumconcert  
De voorbereidingen voor het Lustrumconcert op zaterdag 17 maart 
2012 zijn in volle gang. 
Het concert zal worden gegeven in de Zuiderkerk. Het programma ligt 
nog niet helemaal vast. 
Er zijn door diverse leden suggesties voor medewerking ingediend 
(hartelijk dank). Helaas hebben we niet alle suggesties kunnen 
meenemen, maar we hebben al wel de medewerking toegezegd 
gekregen van de volgende groepen en personen : 
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Lady speaker :   Jolanda Assink 
Pianiste :   Yvonne Beeftink 
Begeleiding strijkers :   Collegium Musicum Bocholt 
Sopraan :   Henriëtte van Lith 
Doedelzakspeler :  Rob van Beekum 
 
Het concert zal ongeveer 90 minuten gaan duren en we willen er een 
concert met veel afwisseling van maken. 
 

Van de bestuurstafel 
 
Ledenvergadering 
Op de laatste ledenvergadering zijn enkele vragen gesteld. 
Binnen het bestuur hebben we de vragen besproken en we willen via 
‘Nieuwsflits’ jullie op de hoogte brengen van onze reactie op de 
gestelde vragen. 
��

Eén vraag was of er al iets meer bekend was over een andere 
naamgeving van het koor? 
Antwoord:  
Het bestuur zag geen redenen om de naam van ons koor te wijzigen. 
De letters geven duidelijk aan waar ons koor vandaan komt (A) , wat 
onze identiteit is (C) en dat wij een mannenkoor  (M) zijn.   
  
Een andere opmerking was dat we veel nummers zingen die geen 
hoog muzikaal niveau hebben en dit koorlid zou graag zien dat er 
tijdens het lustrumconcert er ook nummers gezongen worden van een 
hoger muzikaal niveau.  
In een persoonlijk gesprek tussen de voorzitter en het betrokken 
koorlid is deze vraag nog eens besproken en we hebben geconcludeerd 
dat in het voorlopig samengestelde repertoire voor het lustrumconcert 
in 2012 ook andere nummers zijn opgenomen . Die zullen, willen we 
alles op een goed niveau ten gehore brengen, meer muzikale 
inspanning van ons allen gaat vragen. 
  
Tot slot was er een vraag over de opstelling  van het koor tijdens een 
uitvoering. 
Het bestuur onderkent de gemaakte opmerking en kan zich goed 
voorstellen dat het luisterend publiek naast het luisteren ook aandacht 
heeft voor de opstelling van het koor. Dit onderwerp zal in de 
werkgroep ‘Stemvorming’ meegenomen worden. 
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Intekenlijsten voor bijzondere bijeenkomsten. 
Onlangs hebben jullie op een lijst kunnen aangeven of je wel of niet 
aanwezig zou zijn op een externe bijeenkomst. Wij zijn  bijzonder 
verheugd dat de opkomst overeenkwam met de opgaven. De reden dat 
we op deze wijze voortaan jullie bijdrage gaan vragen, is dat we in het 
verleden niet altijd duidelijk hadden wie wel of niet zou komen. Nu 
kunnen we daarbij veel beter een beeld vormen. Dus de conclusie is 
dat deze manier goed werkt en navolging verdient. 
   

Verkeersregelaars 
Onlangs heeft Henk Meijer de vraag gesteld of er belangstelling was 
om verkeersregelaar te worden.  
Om de continuïteit van deze koordienst te waarborgen, is er weer 
‘nieuw’ bloed nodig. Henk is graag bereid om op uw vragen een 
antwoord te geven. U kunt hem ‘s avonds bellen. Zijn telefoon 
nummer is: 0543-47 14 86 
  

De Pol 
Wim Jansen is al jaren onze vaste vertegenwoordiger in de commissie 
‘De Pol’. Onlangs is aan het bestuur gevraagd om ook iemand vanuit 
het bestuur in deze commissie op te nemen. Hierdoor wordt 
bewerkstelligd dat de ‘besluitenlijntjes’ korter worden. Dick 
Wikkerink zal namens het bestuur plaats nemen in deze commissie. 
Ook Dick heeft al in het verleden op diverse manieren zijn kwaliteiten 
kunnen inzetten in ‘De Pol’. Mannen, veel succes in de commissie 
‘De Pol’ waar vele veranderingen op de rol staan. 
  

Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen en met daaraan 
gekoppeld de volgende functies. 
Voorzitter:     Lieuwe Westerterp  
Secretaris:    Henk Heusinkveld  
Penningmeester:  Eric Wikkerink  
Algemeen adjunct:  Jan Oosterholt  
Ledenwerving:  Gerrit Krieger  
Alg. bestuurslid:  Dick Wikkerink  
Alg. bestuurslid:  Gerrit Oosterink 
  

Vertegenwoordiging: 
Namens het bestuur hebben de volgende bestuursleden zitting in:  
Muziekcommissie:   Jan Oosterholt  
Commissie communicatie:  Gerrit Oosterink 

Lieuwe Westerterp  

Het bestuur wenst alle koorleden een goede vakantieperiode toe. 
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Stemvorming 
 
De werkgroep stemvorming, bestaande uit Agnes Boschker, Marco 
Heusinkveld,  Dick Wikkerink, Jan Oosterholt en Lieuwe Westerterp 
is 23 juni voor het eerst bij elkaar geweest. Deze werkgroep gaat 
bekijken hoe de kwaliteit van het zingen minimaal op het huidige 
niveau blijft en misschien nog beter kan worden. In augustus hopen  
we hier iets van te laten zien en horen. Ook willen we gaan bekijken 
hoe we gebruik kunnen maken van ondersteuning van buitenaf. 
Hierbij kan gedacht worden aan iemand die eens komt luisteren en ons 
van advies kan voorzien.  
 
Leren zingen in 11 stappen! 
 
Bijna alle zangleraren zijn het erover eens dat bijna iedereen kan leren 
zingen! Veel mensen zingen graag onder de douche of in de auto. Wij 
leren je beter zingen zodat de mensen om je heen het ook kunnen 
verdragen! 
 
Het bovenstaande is overgenomen van een site op Internet. We willen 
elk keer 2 van de elf aandachtspunten opnemen in Nieuwsflits.  
 
1. Leer goed te ademen 
Dit is de belangrijkste tip. Zingen is een verlenging van praten en het 
gebeurt met lucht. Om goed te zingen moet je ademhalen in je buik. 
Verplaats je adem dus van je borst naar je buik. Zorg dat je borst niet 
op en neer beweegt. 
 
2. Sta rechtop 
Ga rechtop staan met de ene voet net iets voor de andere. Zet je voeten 
op schouderbreedte. Hierdoor maximaliseer je je longcapaciteit en kun 
je beter zingen. Je kunt zo beter kracht zetten vanuit je buik en 
krachtiger zingen. 
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Communicatie commissie 
 
Dit is de laatste ‘Nieuwsflits’ voor de zomervakantie. De commissie 
communicatie heeft het zeer gewaardeerd dat jullie als koorleden heel 
enthousiast waren over de eerste uitgave.  
 
De commissie is op zoek naar 1 of 2 nieuwe leden voor de 
communicatie commissie. Dit mogen ook echtgenotes van koorleden 
zijn, die hiervoor interesse hebben. 
 
Het is de bedoeling dat er een nieuw Klankbord wordt uitgegeven aan 
het einde van het jaar. Graag zien we kopij tegemoet. 
Dit kan gestuurd worden naar het volgende email adres:  
acm-klankbord@live.nl 
 

Lief en Leed 
 
Gelukkig hebben we kunnen constateren dat na een lange afwezigheid 
Johan van Wijngaarden en Herman Wisselink weer op de 
repetitieavonden komen. Na veel  inspanning hebben ze allebei weer 
de stap kunnen zetten naar onze repetitieavond. 
Zoals vorige keer al is aangegeven is Frits Winkelhorst nog niet in 
staat om de repetities te volgen.  
 

Muziek commissie 
 
U heeft al kunnen lezen dat namens het bestuur Jan Oosterholt in de 
muziekcommissie zal plaatsnemen. Na overleg met het bestuur zal de 
muziekcommissie op zoek gaan naar een nieuw muziekcommissielid. 
  

Felicitaties 
 
In de maand juli zijn de volgende leden jarig: 
Arie Jentink, Arie te Lindert, Henk Stronks (Polstraat) en Frits 
Winkelhorst. 
In de vakantie maand augustus zijn jarig de leden:  
Antoon Essink, Hans Klumpenhouwer, Rudi Prinsen, Wim Saalmink 
en Herman Wisselink. 
Heren, hartelijk gefeliciteerd. 
 


