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Agenda 
 

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

In Memorium 
 
Op 23 september 2011 is onze bariton Gerrit Boesveld overleden, hij 
is 78 jaar geworden en hij is 45 jaar lid geweest van ons koor 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe 
bij het missen van Gerrit. 
 
Henk Stronks uit de Polstraat die bij de repetities altijd naast Gerrit 
stond heeft een memoriam geschreven. 
 
Een markante man ging van ons heen:  
Het mannenkoor had een speciale plek in zijn hart. Als bestuurslid, 
muziekcommissie en niet te vergeten samen met Willem Hoftijzer 
nieuwe leden werven. Met zijn humor en overredingskracht wist hij 
menig nieuw lid te overtuigen om bij het mannenkoor te zingen. Zijn 
cynische humor werd niet door iedereen begrepen maar het was nooit 
de bedoeling om iemand onderuit te halen,. Een heel sterk punt was 
zijn sociaal gevoel voor de zwakken, hier kwam hij altijd voor op. 
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Vrijdag 23 september j.l  hebben we als koor ook afscheid genomen 
van ons oudste, niet meer actief lid Derk Bussink. Derk heeft heel lang 
deel uitgemaakt van ons koor. Toen hij al geen actief lid meer was, 
bleef hij zeer actief in het bezoeken van onze uitvoeringen. Hij genoot 
van de zang. Hij leefde ook mee met de ontwikkelingen van ons koor. 
Toen Jan Oosterholt en Lieuwe Westerterp hem enkele weken  
geleden bezochten  in Doetinchem bleek dat hij  goed op de hoogte 
was  van het reilen en zeilen van ons koor.  Het was heel goed om nog 
bij hem te zijn. Voor zijn vrouw en kinderen zal het een  gemis zijn. 
Zoals de rouwkaart al aangaf, zijn zij allen dankbaar en niet verdrietig 
omdat Derk 90 jaar lang iets heeft betekend in zijn familiekring.    

 
Van de bestuurstafel  
 
Openstaande functies. 
Het bestuur is blij dat de openstaande functies in de muziek- 
commissie en de communicatie-commissie inmiddels weer zijn 
ingevuld door respectievelijk Eric Wamelink en Cor Ploos van 
Amstel. We wensen Erik en Cor veel plezier in hun nieuwe functie. 
 
Volgende bestuursvergadering. 
Op 20 oktober hopen we als bestuur weer samen te komen. 
 
Huishoudelijk reglement 
In de vergadering van 29 september jl. hebben wij een start gemaakt 
met het bespreken van het concept huishoudelijk reglement. Een 
werkgroep uit het bestuur heeft het voorbereidende werk gedaan en in 
de vergadering hebben we gesproken over de eerste 3 hoofdstukken. 
Deze gingen over: Algemene bepalingen, Grondslag van het ACM en 
de leden (nieuwe leden, ereleden e.d., mentorschap, duur en einde van 
het lidmaatschap). Het bestuur beoogt met dit huishoudelijk reglement 
een kader aan te geven waarin de onderlinge afspraken over onze 
huishoudelijke zaken zijn vastgelegd . Bij het tot stand komen van dit 
reglement is geput uit de ‘oude’ notulen, ervaringen uit de praktijk en 
reglementen van vele andere koren, die ons reeds hierin zijn 
voorgegaan. In de aankomende vergaderingen willen we ook spreken 
over o.a. opbouw van het koor (bestuur, commissies en 
functionarissen) communicatie, dirigent e.d. Wij houden jullie op de 
hoogte.   
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Ledenwerfactie 
Gerrit Krieger is binnen het bestuur specifiek belast met opzetten van 
ledenwerfacties.  Gerrit heeft al enkele contacten gehad met andere 
koren. Naast datgene wat we al hebben, zijn ervaringen van andere 
koren ook zinvol om vervolgstappen te maken. Het eerste gesprek 
over een plan heeft 21 september plaatsgevonden.  We (Gerrit en de 
commissie communicatie) kwamen samen tot de conclusie dat het 
persoonlijk benaderen  een heel belangrijk facet is om nieuwe 
koorleden te werven. We hopen in een volgende ‘Nieuwsflits’ iets 
meer te vertellen over onze plannen. 
 
Kerststal 
Onlangs heeft het bestuur weer een gesprek gehad met de familie 
Mateman  van landgoed Eppink. We zijn samen overeengekomen dat 
we in 2011 niet meer als ACM zelfstandig de ‘Kersstal’ gaan 
organiseren. De familie Mateman wil zelf invulling geven aan hun 
nieuwe opzet. Hoe dit eruit gaat zien is nog niet geheel duidelijk.  
 
De familie Mateman heeft wel een verzoek gericht aan het bestuur om 
koorleden, die vanuit het verleden ervaring hebben met het opzetten 
van de ‘Kerststal’, te vragen hun kennis en kunde aan hen beschikbaar 
te stellen. Als u dit wilt dan kunt u contact opnemen met Jan 
Oosterholt. 
In november of december zullen we de Aaltense bevolking  kenbaar 
maken dat wij als koor zijn gestopt met het organiseren van de 
Kerststal.  
 
EHBO  
In de laatste bestuursvergadering is gesproken over ‘Eerste hulp bij 
mogelijke calamiteiten’.  Het bestuur wil graag weten welke 
koorleden bij calamiteiten in staat zijn om eerste hulp te verlenen. Als 
u deskundig bent, wilt u dit dan kenbaar maken aan Dick Wikkerink. 
Dick zal ook namens het bestuur in contact treden met het bestuur van 
‘De Pol’ en met hen alle mogelijke hulpverleningsvraagstukken 
doornemen. 
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Voorstel 
Op voorstel van de werkgroep ‘Stemvorming’ heeft het bestuur in 
haar vergadering van 29 september j.l. ermee ingestemd om Yvonne 
Beeftink (onze pianiste) te vragen of zij op projectbasis ons koor wil 
ondersteunen in het aanleren van nieuwe liederen. De achterliggende 
reden is o.a. dat we in een hele korte tijd veel nieuwe liederen moeten 
instuderen (Kerstconcert en Lustrumconcert). Het is zowel voor 
Marco en ons als koorleden een hele opgave om op een goede wijze 
alle liederen in korte tijd in te studeren. De concert data staan vast dus 
hebben we gezocht naar assistentie. Yvonne zal tijdens een 
repetitieavond dan 2 stemmen gaan instuderen en Marco de andere 
twee stemmen. Hierdoor bespaar je instudeertijd en je kunt veel 
gerichter werken. We zullen dan wel eerder willen beginnen. 
Namelijk om 19.30 uur en de pauze is dan om 20.45 uur. Vanaf 21.00 
uur gaan we dan weer samen verder repeteren en dan kan Yvonne ons 
eventueel op de piano begeleiden. De reguliere ‘Stemvorming’ van 
19.30 uur komt dan tijdelijk te vervallen. Dick Wikkerink is nog in 
overleg met ‘De Pol’ voor geschikte ruimte. Deze ruimte is wel 
noodzakelijk om het bovenstaande te realiseren. Er zullen nog nadere 
afspraken gemaakt moeten worden met Yvonne. Jullie worden op de 
hoogte gehouden. 
 

Leden 
 
Enkele koorleden willen we wel even noemen, zij zijn al gedurende 
een langere tijd ziek. Johan  Wijngaarden, Frits Winkelhorst en Johan 
Lammers en Johan Hoftijzer. 
 
Tijdens de repetitieavonden wordt altijd aandacht geschonken aan de 
leden die ziek zijn. Het is belangrijk dat aan onze zieke leden gedacht 
wordt. U moet weten dat niet ieder koorlid elke keer bij name 
genoemd wil worden.  We moeten een dergelijk standpunt 
respecteren. Soms wil iemand, die iets onder de leden heeft, graag in 
stilte aanwezig zijn en gewoon lekker zingen. 
 
Helaas heeft Henk Obbink (bas) besloten na enkele maanden zijn 
lidmaatschap van ons koor op te zeggen. We vinden het jammer maar 
we respecteren zijn besluit. 
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Ingekomen post 
 
Terugblik BBQ 15 augustus 2011 
Rond half zes kwamen van alle kanten de fietsers en auto’s 
aangereden. Het terrein achter de Schoppe van de familie Luiten 
oogde uitnodigend met de gezellige tentjes in de avondzon, die het 
geheel in een mooi zomers licht liet stralen. De ‘familie Mannenkoor’ 
kwam bij elkaar, al pratend met en groetend naar elkaar, voor de start 
van het nieuwe seizoen. Jan Boom uit Bredevoort was met zijn 
medewerkers al druk in de weer om de barbecue voor te bereiden. De 
koffie, thee en cake stonden uitnodigend klaar en iedereen zocht een 
plekje in één van de tentjes die zo opgesteld waren dat het één gezellig 
geheel was. De harmonicagroep ‘Onder de Linde’ speelde gezellige 
deuntjes. Wij werden aan het begin welkom geheten door Jan 
Oosterholt, één van de organisatoren van deze avond. Lieuwe 
Westerterp, de voorzitter, ging hier later nog wat uitgebreider op in 
en besteedde daarbij ook aandacht aan de twee zieke koorleden Derk 
Bussink en Gerrit Boesveld. Er werden vervolgens een aantal 
jubilarissen gehuldigd. Doordat het systeem is veranderd kregen de 
meesten hun speldje met terugwerkende kracht. 
Martin Meyer 25, Dick Winkelhorst 25, Gerrit Roos 25, Henk 
Klumpenhouwer 25, Jan Driessen 40, Jan Droppers 40, Jan Duenk 
40, Gerrit Boesveld 40, Henk Stronks (Boch) 40, Henk Stronks (Pol) 
40, Antoon Essink 40, Wim Lammers 40, Wim Wikkerink 40.  
De vrouwen van de jubilarissen kregen een bloemetje. Er werden 
foto’s gemaakt en de felicitaties vlogen over en weer. Hierna was het 
de tijd voor een heerlijke barbecue die goed verzorgd was. Na de 
nodige drankjes en het heerlijke eten gingen de eersten rond half 10 
naar huis. De start van het nieuwe seizoen van de ‘familie 
Mannenkoor’ was een gezellig succes!  
 
Aleid Bongen 
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Aan alle medewerkers aan de muzikale avond, 
 
Waar woorden tekortschieten, spreekt de 
muziek. * 
Dat hebben we afgelopen zondag mogen 
ervaren in de Oude Helenakerk en in de Oosterkerk. Wat was het 
geweldig om zo samen muziek te beleven. 
We hebben veel positieve reacties gehoord. Dank zij uw spontane 
medewerking is het een mooie avond geworden, waar we u hartelijk 
voor willen bedanken. 
 
Groet van de werkgroep muzikale avond. 
 
 

 
Verkeersregelaars 
 
Het. ACM heeft ± 20 leden die de opleiding hebben gehad als 
verkeersleider bij evenementen. 
 
Dit jaar hebben er en heel aantal aan de weg gestaan om het verkeer 
in goede banen te leiden. 
Zo hebben er enkelen gestaan in Ulft, Doetinchem, Aalten en 
Bredevoort. 
Bredevoort schittert, is in de plaats gekomen van de Gondelvaart, 
waar wij als koor al jaren het parkeren geregeld hebben. 
Zo ook dit jaar zijn wij drie avonden in touw geweest. Ondanks dat wij 
dit al zo veel jaren doen kom je toch weer voor verrassingen te staan, 
zoals de massale toeloop op zaterdag. Daarom nogmaals dank aan 
allen die mee geholpen hebben en in  het bijzonder  de leden die op 
deze zaterdag het verkeer in goede banen hebben geleid en de auto’s 
een parkeerplekje hebben gegeven. Ook de niet verkeersregelaars die 
in de wei aan de  Ooievaarsdijk de auto’s een parkeerplek hebben 
gegeven. 
De vraag is nu: Hoe doen wij het volgend jaar? Moeten wij dan ‘s 
middags al om 4.00 uur aanwezig zijn of moeten wij nog meer mensen 
opleiden tot verkeersregelaar b.v. echtgenotes 
vriendinnen of kennissen. Denk er eens over na! 
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Verder hebben een aantal personen het verkeer geregeld in 
samenwerking met de politie bij de voetbalwedstrijd AZSV- AJAX. 
Vanaf ‘s middags 4 uur tot ’s avonds ± 9.30 uur’. 
Een aantal mensen hebben deze zomer ook gestaan aan de 
Hamelandroute. AZSV kreeg het tweede kunstgrasveld. Voor het zover 
was moest er ± 35 cm zand van het hele veld worden afgegraven  
en weer ander zand opgebracht worden. De afvoer en aanvoer van het 
zand moest allemaal via een nooduitrit via de Hamelandroute 
gebeuren. De vrachtwagens en tractoren die dit zand af- en 
aanvoerden moesten via een helling de Hamelandroute oprijden. 
Stoppen voor de weg was er niet bij, men moest aan één stuk 
doorrijden, zoals u begrijpt was dit zowel voor het verkeer op de 
Hamelandroute als voor de vrachtwagens,  c.q. tractoren veel te 
gevaarlijk. Het verkeer moest op dit punt geregeld worden. AZSV wist 
dat het ACM verkeersregelaars had en benaderden het  ACM  op het 
allerlaatste moment  met de vraag: ‘Willen jullie het verkeer 
regelen.’  Henk heeft voor hesjes gezorgd en ’s avonds om 10.00 uur 
werden enkele leden gevraagd om de andere morgen vóór 7.00 uur 
daar  aan de weg te staan om het verkeer te regelen. Als er een vracht 
zand werd weggebracht  en ook als er een lege wagen terug 
kwam, werd het overige verkeer stil gezet, zodat de vrachtwagens en 
tractoren door konden rijden. In totaal hebben wij om beurten met 
twee aan twee personen  ± 7 dagen daar gestaan. 
Alle dagen hebben wij controle gehad, voor ons was het een 
evenement maar niet voor de politie en provincie. Maar op korte 
termijn konden zij ook geen andere oplossing bedenken.  
Gelukkig is alles goed gegaan en het overige verkeer heeft zich keurig 
gedragen en de aanwijzigingen correct opgevolgd. Bij navraag blijkt 
dat dit voor de aannemer van het  kunstgrasveld en behoorlijke 
besparing aan tijd heeft opgeleverd. 
Dank aan de mensen van AZSV die de mensen die daar gestaan 
hebben regelmatig voorzien hebben van koffie, brood en frisdrank. 
 
Een trouwe supporter van AZSV vond het zo geweldig dat er mensen 
stonden die het verkeer regelden,dat hij met gebak en broodjes kwam. 
Nogmaals alle medewerkers bedankt voor het vele werk . 
 
H. Meijer en H. Luiten 
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Zang(ers)kunst  
 
Zang(er) kunde 
De eerste resultaten van de werkgroep Stemvorming heeft u onlangs 
kunnen meemaken. Maandag  5 september is het thuis instuderen van 
nieuwe liederen aan u gepresenteerd. De eerste reacties waren positief. 
Ook tijdens de eerstvolgende repetities zal Agnes Boschker haar 
kennis en kunde beschikbaar stellen aan ons koor. We willen Agnes 
nu alvast heel hartelijk danken voor haar geweldige inzet. Inmiddels 
heeft Agnes op onze ACM site ook al weer nieuwe liederen 
toegevoegd die thuis alvast geoefend kunnen worden. Deze liederen 
zullen we tijdens ons lustrumconcert in 2012 laten horen aan ons 
publiek. Ook de koorleden die thuis niet beschikken over een PC 
kunnen nu thuis oefenen met een CD.  
 
De werkgroep is zich ervan bewust dat niet direct alle koorleden hier 
gebruik van zullen maken. Het is ook een kwestie van zelf ervaring 
opdoen en dan ervaren dat uiteindelijk  op de repetities en bij de 
uitvoeringen het gezongen lied  steeds beter ten gehore gebracht zal 
worden.  
Ook omliggende koren uit Lichtenvoorde, Doetinchem,  Bredevoort 
en Winterswijk maken bij het instuderen van nieuwe liederen gebruik 
van het bovenstaande. 
 
Leren zingen in 11 stappen! 
Bijna alle zangleraren zijn het erover eens dat bijna iedereen kan leren 
zingen! 
 
De onderstaande aandachtspunten zijn overgenomen van een site op 
Internet. We willen elk keer 2 van de elf aandachtspunten opnemen in 
Nieuwsflits.  
De eerste 2 aandachtspunten gingen over:  
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Nu volgen het 3e en het 4e aandachtspunt.  
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Warm, voor je gaat zingen, je stem eerst op door noten te zingen in 
verschillende octaven, zoals het bekende ‘la la la la la” 
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Oefen met diep inademen en het geleidelijk laten wegstromen van de 
lucht. Het geleidelijk verdelen van je lucht is nodig om goed en 
beheerst te kunnen zingen . Je kunt dit oefenen door eerst diep in te 
ademen, je vinger bij je lippen houden, je lippen bijna tegen elkaar te 
houden en een ‘bbbbbbbbbbb’ geluid te maken met je stem. Zodra je 
lippen stoppen met vibreren is de lucht op en moet je weer inademen.  
 
 
Rooster Stemvorming  
Datum : 03 oktober - 19.30 uur Tenor 1 
              10 oktober - 19.30 uur Tenor 2 
              17 oktober  - 19.30 uur Baritons 
              24 oktober - 19.30 uur Bassen 
     31 oktober - 19.30 uur Tenor 1 
 
              07 november  - 19.30 uur Tenor 2 
              14 november  - 19.30 uur Baritons  
              21 november  - 19.30 uur Bassen  
              28 november  - 19.30 uur Tenor 1 
 
 
 
 

Felicitaties 
 
In de maand oktober zijn de volgende leden jarig; Zwier Kremer, 
Gerard Luimes, Herman Luiten, Cor Ploos van Amstel, Gerrit Roos en 
onze pianiste Yvonne Beeftink 
Dame en heren, hartelijk gefeliciteerd. 
 

Communicatie Commissie 
 
De commissie bestaat uit de volgende leden: 
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Het e-mailadres van de commissie is: acm.nieuwsflits@gmail.com 


