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Agenda 
 
 

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 met de Eendracht oefenen 
(het gezamenlijke nummer) voor de Adventswijding in de ‘Op Maat’.  
 

18 december 2011 – Adventswijding met Chr. Muziekvereniging de 
Eendracht in de Zuiderkerk. Aanwezig in smoking om 17.15 uur. 
De nummers welke wij zingen (in deze volgorde) zijn: 

• Komt allen te samen  couplet 1, 3 en 4 
• You raise me up 
• Oh du Frohliche 
• Dank sei dir Herr 
• Stille Nacht 
• Nowa radistj stala 
• Happy Christmas 
• Holy Night 
• Ere zij God 

Zorg ervoor dat de nummers in deze volgorde in de concertmap zitten. 
 
24 december 2011 - Zingen op het landgoed Eppink bij de  
familie. Mateman. Aanwezig in eigen kleding om 17.30 uur. Wij 
zingen om 18.00 uur en 19.00 uur: 

• Stille Nacht 
• Nu zijt wellekome 
• Ere zij God 

Tussen de beide optredens is er koffie voor de koorleden en dirigent. 
De fam. Mateman heeft ons gevraagd zoveel mogelijk op de fiets, of 
samen in een auto te komen omdat er niet veel parkeerruimte is. 
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2 januari 2012 - Nieuwjaarsreceptie in de Pol. 
• Zie: van de bestuurstafel. 

 

17 maart 2012 - Lustrumconcert.  
 

23 april 2012 - Optreden ACM  Pronsweide  Winterwijk. 
 

28 april 2012 - Oranjefietstocht 
 

Van de bestuurstafel  
 
Buitengewone ledenvergadering en bestuursvergadering. 
Zoals bekend is op de buitengewone ledenvergadering van 21 
november Lieuwe Westerterp terug getreden als voorzitter. In de 
bestuursvergadering van 24 november heeft Lieuwe aangegeven ook 
terug te treden uit het bestuur.  
Besloten wordt dat Henk Heusinkveld als interim voorzitter zal 
optreden tot de volgende ledenvergadering in het voorjaar van 2012. 
De andere functies in het bestuur blijven gelijk. 
 
Uitnodiging: 
 
          Aalten, december 2011 
 
 

Aan dirigent, pianiste en leden van het Aaltens Christelijk Mannenkoor. 
 
            Het oude jaar loopt weer teneinde .  Het nieuwe jaar willen we beginnen 
            met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst.    
 

Van harte willen we u, samen met uw eventuele partner uitnodigen voor 
deze nieuwjaarsbijeenkomst op  
maandag 2 januari 2012, in de serrezaal van “De Pol”.  
Aanvang 20.00 uur. 

 
  Tijdens de bijeenkomst zullen enkele leden worden gehuldigd. 
 

We hopen u allen te kunnen begroeten op maandag 2 januari 2012, en 
wensen u fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling. 

 
 
  Het bestuur ACM Aalten. 
 
 
Volgende bestuursvergadering. 
De volgende bestuursvergadering is op 8 december. We zullen ons 
vooral bezig houden met de lopende zaken en de geplande optredens. 
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Muziekcommissie 
 
Geen nieuws. 
 

Zang(ers)kunst 
 
Leren zingen in 11 stappen! 
De onderstaande aandachtspunten zijn overgenomen van een site op 
Internet. We willen elk keer 2 van de elf aandachtspunten opnemen in 
Nieuwsflits. 
De eerste 6 aandachtspunten gingen over: 
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De volgende 2 aandachtspunten zijn: 

7. Ontwikkel je stemspieren 

Indien je een zwakke stem hebt is dit vaak de oorzaak van zwakke 
spieren rondom je stembanden. Je kunt deze spieren trainen door elke 
dag 30 minuten te zingen. Hierdoor zal je stem sterker worden en zul 
je meer aankunnen. Ook wanneer je van jezelf al een sterke stem hebt 
is dit belangrijk. Het beschermt je stem tegen blessures. 

8. Neem jezelf elke maand op 

Maak maandelijks een opname van je stem om te checken of je 
vooruitgang boekt. Zing op deze opnames steeds dezelfde nummers 
zodat je ze makkelijk kunt vergelijken. Kies een makkelijk nummer, 
een gemiddeld nummer en een moeilijk nummer. Zo kun je checken 
hoeveel je zang is verbeterd. 
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Kledingcommissie 
 
Wie helpt ons? 
Het bestuur is voor de kledingcommissie op zoek naar een nette 
hangkast om de kleding die over is op een goede manier op te bergen. 
We mogen de kast in de kleedkamer van de Pol plaatsen. De kleding 
hangt nu in de muffe kelder.  
De afmetingen van de kast mag max. H 1,70m Br. 1,40m D 0,50m 
zijn. Aanmelden bij Gerrit Oosterink. 
 

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 december zijn de volgende leden jarig;  
Gerrit Bussink, Joost Obbink, Eric Wamelink. 
 

In de maand januari zijn de volgende leden jarig; 
Wim ter Horst (Bredevoort), Martin Meijer, Hans Pennings,  
Wim Scholten en Marco Heusinkveld. 
 
Heren, hartelijk gefeliciteerd. 
 

Communicatie Commissie 
 
De commissie bestaat uit de volgende leden: 

• Peter van Beerschoten 
• Gerrit Oosterink 
• Cor Ploos van Amstel 

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

De leden van de Communicatie Commissie wenst iedereen fijne 
feestdagen.    

     


