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Agenda 
 

18 november 2011 – Receptie Jan en Aleid  Bongen in Erve Kots van 
15.00 tot 16.30 uur. Aanwezig om 15.30 uur in smoking. De te 
zingen nummers zijn: God and God alone en the Elephant song. 
 
12 december 2011 - Repetitieavond om 19.30 uur in de Zuiderkerk 
samen met Yvonne Beeftink en Joop Ormel (op orgel).  
 
14 december 2011 - Om 20.15 uur samen de Eendracht oefenen voor 
de Adventswijding in ‘Op Maat’.  
 
18 december 2011 – Adventswijding met Chr. Muziekvereniging de 
Eendracht in de Zuiderkerk. 
 
24 december 2011 - Zingen op het landgoed Eppink bij de  
familie. Mateman. 
 
2 januari 2012 – Nieuwjaarsreceptie in de Pol. 
 
17 maart 2012 – Lustrumconcert.  
 
26 maart 2012 – Open oefenavond 

27 april 2012 - Oranjefietstocht 

 
 
 
 

 



� 

Van de bestuurstafel  
 
Dirigent 
In de laatste bestuursvergadering is o.a. gesproken over de wijze 
waarop op dit moment de repetities door de koorleden en de dirigent 
worden beleefd.  
Het bestuur heeft enkele suggesties aangedragen die kunnen bijdragen 
aan het nog gemakkelijker instuderen van de zangstukken:  
1. Wanneer de dirigent bepaalde aanwijzigen over bepaalde 
onderdelen uit het muziekstuk geeft, maak dan waar nodig met behulp 
van een potlood een aantekening op uw zangstuk. Het voorkomt dat 
de dirigent iets opnieuw moet zeggen en voor uzelf geeft het meer 
zekerheid.   
2. Het contact tussen de koorleden en de dirigent is altijd een 
tweezijdig contact. Aandacht van beide kanten werkt motiverend en 
werkt een goede muzikale afstemming in de hand.  
 
Ook hebben we in de laatste vergadering een evaluatie gehouden over 
het functioneren van onze dirigent. We hebben de gemaakte afspraken 
van vorig jaar geëvalueerd en hebben ook gekeken naar het 
aankomende jaar. De genoemde zaken worden in een wederzijds 
opengesprek besproken waarbij van beide kanten aandachtspunten 
ingebracht kunnen worden. De algehele conclusie van het bestuur is 
dat onze dirigent met veel enthousiasme ons koor begeleid en ook 
probeert het koor steeds beter te laten zingen. Hierbij worden ook 
andere middelen ingezet om de doelstellingen te realiseren.  
 
Kledingprotocol 
Onlangs hebben wij ook het kledingprotocol vastgesteld. Dit 
kledingprotocol zal op termijn als bijlage bij het Huishoudelijk 
reglement worden gevoegd. Bij de verstrekking van nieuwe kleding 
zal in de toekomst een kledingovereenkomst getekend worden door 
het bestuur en het betreffende koorlid.  
 
Huishoudelijk Reglement  
Het bestuur heeft besloten om aparte vergaderingen te houden over de 
opstelling van het huishoudelijk reglement. We willen als bestuur 
ruim aandacht geven aan de diverse onderdelen van  het reglement.   
 
Ziekmelding  
Willie Diersen verzoekt de koorleden om bij ziekte dit ook aan hem te 
melden. Willie is daardoor beter in staat om eventuele contacten te 
leggen. Het telefoonnummer van Wille is: 0543- 47 46 55.  
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Absentieregistratie  
Onlangs heeft Dick Wikkerink de absentieregistratie overgenomen 
van Willie Diersen. Als u een repetitieavond niet kan bezoeken, wilt u 
dit dan kenbaar maken aan Dick. Dick is ’s-avonds te bereiken vanaf 
18.00 uur. Zijn telefoonnummer is: 0543- 47 15 65. 
 
EHBO  
In aansluiting op de vorige Nieuwsflits heeft Peter van Beerschoten 
aangegeven te beschikken over het certificaat reanimatie en bediening 
van de AED en Jan van Bongen aangegeven te beschikken over een 
actueel Bedrijfshulpverlening diploma.  
 

Muziekcommissie 
Het ACM is volop aan het repeteren met de nummers voor de 
Adventswijding met de Eendracht. 
 Het is de bedoeling dat wij de volgende nummers gaan zingen: 

• Komt allen tezamen 
• Dank sei Dir, Herr 
• Happy Christmas 
• Nowa Radisj Stala 
• Stille Nacht 
• Oh, Du Fröhliche 
• You raise me up 
• Oh Holy Night (samen met de Eendracht) 
• Ere zij God (met orgel en de Eendracht) 

 
De besprekingen met de Eendracht over de invulling van de 
gezamenlijke nummers en de volgorde van zingen en spelen zijn in  
volle gang. 
 
Ook zijn wij als MC  samen met de dirigent bezig om invulling aan 
ons concert van 17 maart 2012. 
Het belooft een veelzijdig concert te worden, waaraan medewerking 
wordt verleend door het Collegium Musicum Bocholt,  sopraan 
Henriëtte van Lith,  pianiste Yvonne Beeftink en een doedelzak speler. 
Daarnaast zullen solisten uit ons eigen ACM een bijdrage leveren. Een 
arrangeur is bereid gevonden om enkele werken van ons koor te 
arrangeren voor het Bocholts orkest, zodat wij deze samen met hen 
kunnen uitvoeren. 
 
Als lady-speaker zal Jolanda Assink-Lensink fungeren. 
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Daarnaast zijn wij als MC  om naar nieuw repertoire voor 2012 te 
kijken. Suggesties zijn daarbij van harte welkom. Er zijn al enkele 
suggestie binnengekomen, waar we serieus mee bezig zijn. Wel 
beloven we dat we zullen waken voor een juiste balans tussen de 
diverse genres.  
Wij hopen op een positieve feedback. 
 
MC: Herman Luiten, Zwier Kremer, Eric Wamelink en 
 Jan Oosterholt. 
 

Leden  
 
Ledenwerfactie 
 
Er is een datum gekozen voor de open oefenavond voor eventueel 
nieuwe leden. Wij vragen aan jullie om in jullie omgeving of 
kennissen kring te kijken naar nieuwe leden. Wij hopen jullie net zo 
actief meedenken als met de vorige open oefenavond. 
 
Nieuw lid 
Wim Scholten heeft na enkele repetities gelukkig besloten om lid te 
worden van ons koor. Wij wensen Wim veel zangplezier en ook goede 
contacten met de andere koorleden toe.  
 

Lief en Leed 
Johan Hoftijzer, Johan Lammers, Frits Winkelhorst en Johan 
Wijngaarden zijn op dit moment de leden die om verschillende 
redenen al een tijd de repetities niet kunnen bezoeken. Wij wensen 
hen allen het goede toe en hopen dat ze weer snel in ons midden 
kunnen zijn. 
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.  
 

Op 27 oktober 2011 is de vrouw van ons steunlid Piet Lammers 
overleden. Vanuit het koor zijn er 1 november diverse leden naar de 
afscheidsdienst geweest. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar 
Piet en zijn naaste familie.  
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Op een van de laatste repetities is jullie al medegedeeld dat Jan 
Bongen 7 november 25 jaar geleden is getrouwd met zijn vrouw 
Aleid. Ze willen dit samen met familie en genodigden vieren op 
vrijdag 18 november van 15.00 uur-16.30 uur bij Erve Kots in 
Lievelde. Wij zijn ook uitgenodigd op hun receptie. Jan en Aleid 
hebben het koor verzocht om enkele liederen tijdens de receptie te 
zingen. We willen Jan en Aleid een hele mooie dag toewensen en naar 
de toekomst ook veel Geloof - Hoop en Liefde toewensen.  
 

Ingekomen post voor het Klankbord 
 
Er is door het bestuur besloten voor een snellere verspreiding van de  
mededelingen binnen het koor.  

Het “Klankbord” komt om deze reden te vervallen. 

Toch hebben wij nog kopij ontvangen voor het “Klankbord” en dit 
willen wij jullie niet onthouden. Nu wij gebruik maken van de nieuwe 
informatievoorziening is kopij van jullie kant natuurlijk nog steeds 
welkom. 
 
Column 
Volkert van der G. is even vrij geweest. Ik las dit in een 
krantenbericht en ik zag hem zo lopen, langs een kanaal. Waar loop je 
naartoe als je even vrij bent? Niet naar een winkelcentrum. Weer al 
die muren. Als je maar heel even vrij bent, wil je, denk ik, 
aanzwellende wind door je haren voelen waaien .Een horizon, die zou 
ik zoeken, als ik maar heel even vrij was. Mij vindt u, in een zwart-wit 
gestreept pak met een kogel om mijn voet, aan het strand, met mijn 
voeten in water dat van ver komt. Bij Volkert was het allemaal iets 
minder poëtisch. Hij mocht een begrafenis bijwonen. Van zijn oma. 
De vrouw die hem heel voorzichtig in bed legde omdat hij, met zijn 
hoofd tegen haar borst, tijdens het voorlezen in slaap was gevallen. 
Dat moet door Volkerts hoofd zijn gegaan, daar vlak voor die kist. 
Zijn oma, hoe die de jaren na zijn koelbloedige gruweldaad, zwijgend 
heeft zitten haken. In supermarkten stond zij opeens bekend als “de 
oma van “. Opeens stond ze met bloed tot aan haar polsen, spinazie te 
wegen op de groenteafdeling. In het bericht: ‘Volkert van der Graaf 
even vrij geweest’, lees ik een lichte teleurstelling. Hij is even vrij 
geweest, vrij als het omgekeerde van opgesloten. Hij heeft kunnen 
lopen met een streeploze lucht vlak boven zijn hoofd. Onze wraak is 
niet meer volledig. Veel liever zien wij Volkert, overdekt met zweren, 
brabbelend in een cel zitten. Af en toe kijkt er iemand door het 
celraampje en lacht. Hol. Zoals ze in films lachen. Ik denk dat dit 



� 

erger is. Even vrij zijn. Weer even ruiken aan rechtuit lopen zonder 
einde. Even vrij zijn, dat is je geëmigreerde dochter na 47 jaar op 
Schiphol heel kort zien, met dik glas ertussen. Ze zegt iets, maar je 
weet niet wat. Je hoopt dat ze papa zegt. Je hebt een roos bij je. 
Daarna verdwijnt ze om haar bagage van de band te halen. Je ziet haar 
nooit meer terug. Ze heeft toch maar meteen weer een vlucht terug 
genomen. Even vrij zijn is zoveel erger dan nooit meer vrij zijn. Even 
vrij zijn, dat is de geur van stroopwafels midden in Afrika en weten 
dat je pas over 15 jaar weer in Nederland zult zijn. Even vrij zijn is de 
ergste straf. Ik vind het een passende straf. Even vrij zijn en dan met 
gebogen hoofd moeten kijken naar de Dood, naar je oma. Die zo 
lekker draadjesvlees maakte. En daar over moet nadenken in een cel.  

(Een column van Nico Dijkshoorn) 
 
Henk Stronks (Grote Henk) 
 
 

Zang(ers)kunst  
 
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 4 aandachtspunten gingen over:  
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De volgende 2 aandachtspunten zijn:  
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Zing de klinkers (AH, OH, UU, ii, EE) op verschillende toonhoogtes. 
Wanneer je klinkers zingt houd je je kaak ontspannen en de tong naar 
voren. Klinkers zijn belangrijk omdat die tijdens de zang de woorden 
vormen. Articuleer goed, zorg dat de tonen duidelijk zijn.  
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Als je problemen hebt met hoge of lage noten zoek dat uit hoe hoog of 
laag je noten kunt zingen. Zorg ervoor dat je noten zingt in octaven 
die prettig voelen. Als je hoger zingt dat je stem aankan klinkt dat niet 
mooi. Hoge nummers kunnen ook lager worden gezongen. Handig is 
om iemand te zoeken met hetzelfde stemgeluid als jij. Met deze liedjes 
kun je dan goed repeteren.  
 
Rooster Stemvorming  
 
Het gehele koor elke maandag om 19.30 uur i.v.m. oefenen voor de 
Adventswijding en het jubileum concert. 
 

Felicitaties 
 
In de maand november zijn de volgende leden jarig; Albert Scholten, 
Auke de Vries 
Heren, hartelijk gefeliciteerd. 
 

Communicatie Commissie 
 
De commissie bestaat uit de volgende leden: 

• Peter van Beerschoten 
• Gerrit Oosterink 
• Cor Ploos van Amstel 
• Lieuwe Westerterp�

Het e-mailadres van de commissie is: acm.nieuwsflits@gmail.com 
 
 


