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Sponsoren van de maand januari 2012 
 
 
 
 
 
 
Nu de nieuwjaarsrecepties, de oliebollen en appelflappen op zijn, zijn 
we alweer een paar keer bij elkaar geweest om te repeteren voor ons 
lustrumconcert. Ook de Communicatie Commissie  is alweer actief 
om u op de hoogte te houden van het wel en wee van ons koor. Dit 
doen we niet meer via het Klankbord maar omdat jullie positief 
hebben gereageerd op de Nieuwsflits, gaan we hier mee door. We 
hebben de adverteerders via een brief laten weten dat we gestopt zijn 
met het Klankbord en hun gevraagd of ze ons de komende jaren ook 
op de nieuwe manier financieel willen blijven sponseren. We hebben 
de prijs aangepast en gelukkig zijn er maar een paar die zich hebben 
teruggetrokken (recessie). In elke Nieuwsflits gaan we twee sponsoren 
van de maand benoemen en hebben voor januari gekozen voor Henk 
Klumpenhouwer voor ons allemaal wel bekend en Henk heeft 
aangegeven dat alle koorleden 10% korting krijgen op de aankopen 
die bij hem worden gedaan en voor John Theissen tweewielers (fiets 
sponsor bij de oranjefietstocht). Op deze manier willen we deze twee 
bedrijven bedanken voor hun steun en we hopen  voor de komende 
jaren op een prettige samenwerking met het ACM. 
 
Hebt u ook interesse om met u bedrijf sponsor van de maand te 
worden?  
 Inlichtingen bij één van de heren van de Communicatie Commissie. 
 
 
 

 



Agenda 
 
4 februari 2012 Extra repetitie in de Pol van 10.00 - 12.00 en van 

13.00 – 15.00 uur met daarin een pauze om 11.00-
11.15 en van 14.00 - 14.15 uur voor een kop koffie 
of een andere consumptie  (voor eigen rekening). 

Tijdens de lunchpauze van 12.00 – 13.00 uur is er 
voor iedereen een kop koffie, broodje kroket, 
broodje ham en een broodje kaas en dit is voor 
rekening van het koor. Wil je meer eten of drinken 
is dat voor eigen rekening. 

 
3 maart 2012 Extra repetitie in de Zuiderkerk van 10.00 - 12.00 

en van 13.00 – 15.00 uur met daarin een pauze om 
11.00-11.15 en van 14.00 - 14.15 uur voor een kop 
koffie of een andere consumptie  (voor eigen 
rekening). Tijdens de lunchpauze van 12.00 – 
13.00 uur is er voor iedereen een kop koffie, 
broodje kroket, broodje ham en een broodje kaas 
en dit is voor rekening van het koor. Wil je meer 
eten of drinken is dat voor eigen rekening. Om 
13.00 uur zullen onze gasten ook aanwezig zijn,  
Collegium Musicum Bocholt, Henriëtte van Lith 
en Rob van Beekum. De koffie voor onze gasten 
zijn natuurlijk voor rekening van het koor. 

 
16 maart 2012 Generale repetitie van ons Lustrumcocert in de 

Zuiderkerk om 19.00 uur. Hier zal iedereen weer 
aanwezig zijn. Om 20.15 – 20.30 uur is er een 
pauze voor koffie (koorleden eigen rekening) 
gasten voor rekening koor.                               

 

17 maart 2012 Lustrumconcert. Aanvang 20.00 uur. 
 
26 maart 2012 Open repetitieavond. Aanvang 20.00 uur. 

Ontvangst nieuwe leden om 19.00 uur. 
 
7 april 2012 Optreden St. Bernardus in Bredevoort 
 

23 april 2012 Optreden ACM in Pronsweide te Winterwijk. 
 
26 april 2012 Leden vergadering in de Pol. 
 



28 april 2012  Oranjefietstocht. 
 
9 juni 2012   Korenfestival Aalten. 
 
9 juli 2012   Laatste repetitieavond voor de vakantie en  
    daarvoor hebben we toch nog weer een  

uitnodiging gekregen van ‘t Hoge Veld om te 
komen zingen. 

 
16 september 2012 Medewerking aan de oecumenische 

Vredesdienst in de Oude St. Helenakerk. 
Voorganger ds. Rotte.                       

  
14 oktober 2012  Benefietconcert in de St. Joriskerk te  

Bredevoort. 
  
 

Van de bestuurstafel  
 
De volgende bestuursvergadering is op 2 februari samen met de 
muziek commissie. 
 

Muziekcommissie 
 
Voor het lustrumconcert van 17 maart zijn  we momenteel de 
volgende nummers aan het instuderen: 
 

• Er is een God die hoort met piano en soliste 
• Cantique de Jean racine met piano 
• Slavenkoor met piano en orkest 
• Sanctus met piano, soliste en orkest 
• Amazing Grace met Rob van Beekum en piano en koorsolisten 
• Bolem mi lezi met soliste 
• 24 rozen met piano 
• The Elephant song met piano en gesproken tekst 
• Dank sei Dir, Herr met piano, orkest en soliste 
• You raise me up met piano en orkest 
• The day you sang this song met piano, orkest en soliste 
• Mull of Kintyre met Rob van Beekum 

Optioneel: Happy days are here again met een groepje koorsolisten. 
De volgorde van de te zingen nummers wordt nog doorgegeven. 



 
Extra oefenmiddagen zijn ingelast op zaterdag 4 februari  (de Pol) en 
zaterdag 3 maart. (Zuiderkerk). 
Voor beide dagen geldt: aanvang 10 uur, einde rond 15 uur. De 
middagpauze willen we gezamenlijk doorbrengen. 
Soliste Henriette van Lith, het Collegium Musicum Bocholt en Rob 
van Beekum hebben reeds toegezegd op 3 maart vanaf 13 uur 
aanwezig te zullen zijn.  De generale repetitie vindt op 16 maart plaats 
in de Zuiderkerk. Ook hierbij  zullen de gastmusici aanwezig zijn.  
Na het lustrumconcert zullen we gaan oefenen voor de zangavond in 
Pronsweide op 23 april , voor het korenfestival te Aalten  in juni en 
voor het benefietconcert in oktober. Uiteraard zullen we voor deze 
concerten ook nieuwe nummers uitzoeken . Jullie suggesties voor 
nieuwe nummers zijn nog steeds van harte welkom. 
Zoals jullie zien, we hebben voldoende om naar uit te zien met z’n 
allen. Wij van de MC hebben er enorm veel zin in. Jullie ook?  
 
Een groet van de muziekcommissie. 
 

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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9. Wees realistisch in je verwachtingen 

Wanneer je dagelijks oefent merk je binnen vier weken resultaat. Zorg 
dat je regelmatig oefent en wees realistisch. Als je je 100% inzet kun 
je in drie maanden je stem compleet transformeren. Ben je echt serieus 
over zingen? Ga dan eens langs bij een zangcoach om je te laten 
begeleiden. 



10. Onthoud dat iedereen moest trainen 

Besef dat iedere grote zanger heeft moeten werken aan zijn of haar 
stem. Vaak klinkt de zang van een professional natuurlijk en 
eenvoudig. Dit komt door de jaren oefening die die persoon in zijn of 
haar stem heeft gestoken. Hoe meer je zelf oefent, des te meer respect 
je zult krijgen voor je idolen! 

Rooster Stemvorming 
 
Het gehele koor elke maandag om 19.30 uur i.v.m. oefenen voor de  
het jubileum concert. 
 

Felicitaties 
 

In de maand februari zijn de volgende leden jarig; 
Willy Diersen, Joop Droppers, Ben de Groot, Henk Heusinkveld, 
Hans Hoefman, Johan Hoftijzer, Johan Lammers, Henk Meijer, Hans 
Obbink, Henk Stronks (kleine), Johan Wijngaarden. 
 
Heren, hartelijk gefeliciteerd. 
 

Communicatie Commissie 
 
Zoals jullie allemaal weten is de Nieuwsflits nu het contactorgaan 
van ons koor geworden. Voor het “Klankbord” kon ieder koorlied en 
alle commissies kopij inleveren bij de redactiecommissie. Nu kan 
iedereen kopij inleveren voor de Nieuwsflits bij de communicatie 
commissie of via email naar:  acm.nieuwsflits@gmail.com.  
 
De communicatie 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 
 
 


