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Agenda 
 

15 augustus 2011 – De eerste repetitieavond is de BBQ avond bij de  
fam. J.Th. Luiten, Markerinkdijk 42, 7122 RK Aalten. 
Aanvang: om en nabij 17.30 uur. 
 
29 augustus 2011 – Deze repetitieavond gaan we foto’s maken van 
het koor bij of in de Zuiderkerk (ligt aan het weer). 
Aanwezig: 18.45 uur in smoking.  
Ook de zwarte pantalon, het lila overhemd en aubergine T-shirt 
meebrengen in de kledinghoes, zodat we ons na de eerste foto kunnen 
omkleden in de andere outfit voor de tweede foto. Nadat de foto’s 
gemaakt zijn gaan we koffiedrinken en repeteren in de Zuiderkerk. 
Hier zal Yvonne Beeftink, in verband met het programma  van 4 
september (Muzikale avond PKN), ook bij aanwezig zijn. 
 
4 september 2011 -  Muzikale avond PKN.  
Hierbij een overzicht hoe de avond op 4 september eruit zal gaan zien. 
Ieder optreden zal ongeveer 20 min. duren. 
In de Oude Helenakerk: 

1 A.C.G.K. 
2 Organist + trompet 
3 R.K. Herenkoor 
4 Organist 
5 Soliste 
6 Multiple Voice 

 
In de Oosterkerk: 

1 Ensemble van De Eendracht 
2 A.C.M. 
3 Organist 
4 Solist (en) 
5 Ensemble van Advendo ? 
6 Testify 
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Wij zingen dus in de Oosterkerk. Aanwezig: 18.45 uur 
Aanvang: 19.00 uur 
Kleding:  smoking  

 
Dirigent  : Marco Heusinkveld 
Pianist   : Yvonne Beeftink 
 
Programma ACM: 

1.  Samen te dienen William J. Gaither 
 

2.  Bolen Mi Lezi  Rado Simoniti 
 

3.  Morning has broken E. Farjeon, Arr. : Frans Kocx 
 

4.  Plovi   Rado Simoniti 
 

5.  The Elephant Song Arr. : Gezinus Veldman 
 
 

18 december 2011 – Adventswijding met Chr. Muziekvereniging de 
Eendracht in de Zuiderkerk. 
 
2 januari 2012 – Nieuwjaars receptie in de Pol. 
 
17 maart 2012 – Lustrumconcert.  
 

Van de bestuurstafel 
 
Er is een bedankbrief binnen gekomen van de St. Restauratiefonds die 
hieronder is te lezen: 
 
Aalten, 16-07-11 
  
Geachte heer Henk Heusinkveld en fam. Lindeman, 
  
Afgelopen donderdagavond hebben tijdens het inloopconcert, verzorgd door het 
Aaltens Chr. Mannenkoor en het Chr. Koor Testify, in de oude St. Helenakerk, 
vele mensen genoten van een prachtige zangavond, hetwelk duidelijk te merken 
was aan de stilte en het applaus van het publiek. 
Er was ondanks de afgelastte braderie een groot publiek op dit concert afgekomen, 
naast de aanwezige 90 programma's zijn tussentijds enkele keren een aantal 
bijgedrukt. 
Zowel naar de individuele koorzang van beide koren als naar de samenzang werd 
intensief geluisterd. 
Na afloop werd de zang dan ook beloond met een staand applaus. 
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Namens ons bestuur wil ik bij deze nogmaals graag ����������		�
�hartelijk 
bedanken voor hun belangeloze medewerking aan deze geslaagde avond! 
  

Wij mogen met deze avond een leuk bedrag van €  335,99 als vrije gift aan ons 
fonds toevoegen, daarnaast vanwege koekverkoop nog ca.  
€ 35,00. 
  
Wilt u als geadresseerde dit bedankje overbrengen aan de koorleden en overige 
medewerkenden ?! 
 

Met vriendelijke groet, 
  
Secretariaat  Sticht. Restauratiefonds Oude St. Helenakerk 
H.J.W. (Harm) Veldhuis,  
Hogestraat 104 
7122 BZ  Aalten 
T  0543 47254 

Felicitaties 
 
In de vakantie maand augustus zijn jarig de leden:  
Antoon Essink, Hans Klumpenhouwer, Rudi Prinsen, Wim Saalmink 
en Herman Wisselink. 
In september zijn jarig de leden Wijnand Douma, Jan Driessen, Wim 
Geurink, Anton Graven, Wim ter Horst, Wim Pennings en Dick 
Winkelhorst. 
 
Heren, hartelijk gefeliciteerd. 
 

Zang(ers)kunst 
 
Rooster Stemvorming  
Datum : 15 augustus - Geen repetitie, maar BBQ 
              22 augustus - Eerste repetitieavond: Aanvang  20.00 uur 
              29 augustus  - Om 18.45 uur foto’s maken Zuiderkerk 
               
              05 september  - 19.30 uur Tenor 
              12 september  - 19.30 uur Tenor 2  
              19 september  - 19.30 uur Bas 1  
              26 september  - 19.30 uur Bas 2 
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Communicatie commissie 
 
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 
 

Cursus verkeersregelaar 
 
De opleiding voor verkeersregelaars is gepland op dinsdag(avond)  
16 augustus a.s. Enkele personen moeten nog wat gegevens 
aanleveren. Hierover krijg je nog bericht. 
De aanvangstijd is nog niet bekend, dit wordt z.s.m. doorgemaild door 
Henk Meijer. Mogelijke locatie is het politiebureau te Aalten. 
Indien je niet kunt, geef dat dan door aan Henk Meijer. Geef dan 
tevens door op welke avond je wel kunt. Het telefoonnummer van 
Henk Meijer is: 47 14 86 
 
De toezeggingen die tot nu toe binnen zijn: 
Volksfeest Aalten  17 september 
Bredevoort Schittert 23, 24 en 25 september 
 


