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Sponsoren van de maand februari  

 
 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

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

en van 13.00 tot circa 15.00 uur (kan ook iets 

later worden) 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. De koffie voor onze 

gasten is natuurlijk voor rekening van het koor. 

                               Om 10.00 uur zal Rob van Beekum aanwezig zijn, 

om 12.00 uur Henriëtte van Lith en om 13.00 uur  

Collegium Musicum Bocholt. Het volledige 

oefenschema staat op de volgende pagina .  

Vergeet niet de stropdas mee te nemen   

voor het strikken met een dubbele knoop. 

 Inlichtingen hierover bij Jan Oosterholt 

en Erik Wikkerink. 
 

 

http://www.podbv.nl/nl/


De repetitie-zaterdag van het ACM op 3 maart ziet er 

(globaal en onder voorbehoud) als volgt uit: 
 

 

10.00 uur repetitie koor, Rob van Beekum en piano 

 

 Mull of Kintyre 

 

 Amazing Grace 

 

10.45 uur repetitie koor 

 

 24 Rozen 

 

11.00 uur pauze 

 

11.15 uur repetitie koor en piano 

 

 Cantique de Jean Racine 

 

 Er is een God die hoort 

 

 The elephant song 

 

12.00 uur repetitie koor en soliste 

 

 Bolen mi Lezi  

 

12.15 uur koor pauze 

 

Henriëtte en Yvonne repeteren solonummers 

 

 Divine Redeemer 

 

 Tacea la notte placida 

 

13.00 uur repetitie koor, orkest, soliste en piano 

 

 Dank sei dir, Herr 

 

 The day you sang this song 

 

 Sanctus 

 

14.15 uur pauze 

 

14.30 uur repetitie koor, orkest en piano 

 

 Slavenkoor 

 

 You raise me up 

 

15.30 uur einde 

  



16 maart 2012 Generale repetitie van ons Lustrumconcert in de 

Zuiderkerk om 19.00 uur. Hier zal iedereen weer 

aanwezig zijn. Om 20.00 – 20.15 uur is er een 

pauze voor koffie (koorleden eigen rekening) 

gasten voor rekening koor. 

                               

17 maart 2012 Lustrumconcert. Aanvang 20.00 uur.  

Aanwezig zijn om 18.00 uur. 

Kleding: kostuum met lila overhemd en stropdas. 

Schoenen: Zwarte GEPOETSTE schoenen. 

Na het inzingen c.q. in spelen is er koffie voor 

iedereen in zaal 1. 

Na afloop van het concert is er nog gelegenheid om 

even na te praten onder het genot van een kopje 

koffie of een glaasje fris in de hal van de 

Zuiderkerk (voor eigen rekening). 

 

Dit is de volgorde van de te zingen nummers voor het lustrumconcert. 

 

 Er is een God die hoort met piano en soliste 

 Cantique de Jean racine met piano 

 You raise me up met piano en orkest 

     O, Divine Redeemer    Henriëtte van Lith 

 Sanctus met piano, soliste en orkest 

     Collegium Musicum Bocholt 

 Amazing Grace met Rob van Beekum en piano en koorsolisten 

 Mull of Kintyre met Rob van Beekum 

     Tacea la notte placida    Henriëtte van Lith 

 Bolem mi lezi met soliste 

 Slavenkoor met piano en orkest 

     Collegium Musicum Bocholt 

 24 Rozen met piano 

 The Elephant song met piano en gesproken tekst 

 Dank sei dir, Herr met piano, orkest en soliste 

 The day you sang this song met piano, orkest en soliste 

 

26 maart 2012 Open repetitieavond. Aanvang 20.00 uur. 

Ontvangst nieuwe leden om 19.00 uur. 
 

7 april 2012 Optreden St. Bernardus in Bredevoort     

aanvang 19.00 uur  aanwezig om 18.45 uur 

 

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. 

 

16 december 2012 Adventswijding in de Zuiderkerk 

 

Langdurige zieken zijn 

 

Gerhard Neerhof, Frits Winkelhorst, Wim Aalbers,  

Johan Wijngaarden en Henk Klumpenhouwer. 

 

Heren van harte beterschap! 
 

Van de bestuurstafel  
 

De volgende bestuursvergadering is op 15 maart 2012. 
 

Muziekcommissie 

 

De voorbereidingen voor ons lustrumconcert op 17 maart zijn in volle 

gang. 

Met behulp van Henriëtte van Lith, Rob van Beekum, het collegium 

musicum Bocholt, Martijn Kooistra (beamerpresentatie), ladyspeaker 

Jolanda Assink, dirigenten Marco en Yvonne  en vele koorleden en –

dames die zich weer belangeloos inzetten, belooft het een waar 

spektakel te worden.  

Voor het grootste spektakelstuk moeten wij als ACM echter zorgen. 

Een gedegen voorbereiding, waaraan we nu allen streng onderworpen 

worden, dient garant te staan voor een doorslaand succes  

Inmiddels is ook een stuk uitgekozen voor de open repetitieavond op 

26 maart. We willen dan met de aspirant-leden het “ Auld lang Syne” 

in gaan studeren.  Auld Lang Syne is een gedicht en lied van de 

Schotse dichter Robert Burns. De titel kan vertaald worden met „lang 

geleden‟ of „vervlogen tijden‟.  Het lied is melancholiek van aard en 

wordt, ook bij andere gelegenheden dan Nieuwjaar, wel gebruikt als 



afscheidslied. De tekst verwijst naar de herinneringen aan oude tijden, 

waaraan men gezamenlijk terugdenkt onder het genot van een goed 

glas. Traditioneel staan de zangers bij dit lied in een kring; tijdens het 

eerste couplet houden zij elkaars hand vast, bij het tweede worden de 

armen in elkaar gehaakt en bij het derde beweegt de kring zich 

achtereenvolgens naar binnen en naar buiten.   

Ik weet niet of Marco het op deze manier met ons in gaat studeren, 

maar we laten ons verrassen! Een leuk nummer, luister maar eens op 

You Tube. Waarschijnlijk wekt het herinneringen op aan het 

Nederlands Elftal, en dat klopt, André Hazes heeft de melodie 

gebruikt voor zijn lied “Wij houden van Oranje” 

Inmiddels zijn we ook begonnen met de voorbereiding van de 

weeksluiting op St. Bernardus op zaterdag 7 april en onze uitvoering 

op maandag 23 april in Pronsweide. Daarover later meer. 
 

Ook willen we graag na ons concert van 17 maart zo snel mogelijk 

beginnen met het instuderen van nieuwe nummers. Een aantal ligt al 

gereed, enkelen moeten nog beoordeeld worden. We gaan ons 

binnenkort buigen over deze materie, dus als je nog wensen hebt, dan 

kunnen we deze nog meenemen.  Het moge duidelijk zijn dat niet elke 

wens ingewilligd kan worden, maar we zullen jullie inbreng serieus 

bekijken, en je krijgt sowieso een antwoord op je inbreng.  

 

Een vriendelijke groet van de muziekcommissie. 

 

Ingekomen stukken 

 

Onderstaande tekst is ingezonden door  Henk Stronks. (Polstraat) 

 

TER OVERWEGING (voor de overheid) 

 

Als we de rollen eens omdraaien: we zetten onze bejaarden in de 
gevangenis en de criminelen in een verpleeghuis! Op deze manier hebben 
de bejaarden toegang tot douches, hobby’s en wandelingen. Ze krijgen 
onbeperkt gratis medicijnen en medische en tandheelkundige 
behandelingen, een rolstoel etc. 
Bovendien krijgen ze geld in plaats dat ze moeten betalen. Ze worden 
constant met behulp van videocamera,s in de gaten gehouden. en worden 
direct geholpen wanneer ze bijvoorbeeld vallen. Hun beddengoed wordt 
twee keer per week verschoond en al hun kleding wordt gewassen en 
gestreken naar hen teruggebracht. Een surveillant checkt elke 20 minuten 
hoe het met ze gaat en brengt maaltijden en hapjes naar hun cel. Ze 
kunnen familie bezoek ontvangen in een vertrek dat hiervoor ontworpen 
en ingericht is. 
Ze hebben toegang tot een bibliotheek, een sportzaal, het zwembad; 
mogen een opleiding volgen of zo nodig een beroep doen op een 
geestelijke raadgever. Eenvoudige kleding, schoenen en slippers worden 



gratis ter beschikking gesteld. Privékamers voor iedereen en een tuin 
waar oefeningen kunnen worden gedaan. Kerstviering of 
theatervoorstelling, af en toe een barbecue, allemaal gratis. Elke bejaarde 
heeft de beschikking over een computer, TV en radio, en recht op een 
aantal telefoon gesprekken. Een bestuur met managers is aangesteld om 
klachten in behandeling te nemen. 
De surveillanten moeten zich aan een strenge code houden wat betreft de 
behandeling van bejaarden 
 
Terwijl aan de andere kant.......  De criminelen koud eten krijgen, alleen 
worden gelaten, achter gesloten deuren, zonder dat er naar ze wordt 
omgekeken. De lichten gaan om negen uur ‘s avonds uit en douchen kan 
eens per week. Ze wonen in een kleine kamer, betalen hiervoor per 
maand en hebben geen enkele hoop er nog ooit uit te komen. 
Iets om over na te denken.........? 
                                              

Het onderstaande gedicht is ingezonden door Riek Aalbers-

Hiddink. 
 

Veranderingen  

kosten moeite, kosten tijd  

het gaat niet altijd zoals jij het wilt  

in elk mens zit een kern van waarheid 

gun je zelf de tijd, de energie  

jij bepaalt tot hoever je mee gaat 

toch heb je de ander nodig  

durf fouten te maken 
doe op jouw manier 

 

Zang(ers)kunst 

 

Leren zingen in 11 stappen! 

Om gemakkelijker en beter te gaan zingen hebben we de afgelopen 

periode van de 11 stappen reeds 10 stappen beschreven. De laatste 

stap zal in deze Nieuwsflits opgenomen worden. We hopen dat het 

jullie heeft geholpen om meer zicht te krijgen op hetgeen allemaal 

speelt bij het zingen. 

De eerste 10 aandachtspunten gingen over: 

1. Leer goed te ademen 

2. Sta rechtop 

3. Doe altijd een warming -up 

4. Laat de lucht stromen 

5. Oefen met klinkers 

6.  Zoek uit hoe hoog je kunt gaan 

7. Ontwikkel je stemspieren 

8. Neem jezelf elke maand op 

9. Wees realistisch in je verwachtingen 

10. Onthoud dat iedereen moest trainen 



 

Het laatste aandachtspunt is:  

11.  Werk aan je eigen stijl! 

Zodra je de bovenstaande basistechnieken onder knie hebt, kun 

je werken aan je eigen stijl. Zorg dat je je eigen stem laat 

spreken en zing op jouw manier! 

Rooster Stemvorming 

Het gehele koor elke maandag om 19.30 uur i.v.m. het oefenen voor  

het lustrumconcert. 

Felicitaties 

In de maand maart zijn de volgende leden jarig; Wim Aalbers, Wim 

Jansen, Wim Lammers, Gerhard Neerhof, Henk Neerhof, Lieuwe 

Westerterp, Wim Wikkerink. 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 Communicatie Commissie 

 

Heren, 

Besteed extra aandacht voor het programma van de volgende oefen 

zaterdag en het kleding advies voor het Lustrumconcert. 
 

In de bijlage treffen jullie de uitnodigingen aan voor ons 

Lustrumconcert en voor onze open oefenavond. 

Deze kunnen jullie dan doorsturen naar familie, kennissen, vrienden, 

buren, collega‟s en andere lui, die eventueel interesse hebben voor het 

concert of de open oefenavond. 

 

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 
 

Hebt u ook interesse om met u bedrijf sponsor van de maand te 

worden?  

Inlichtingen bij één van de heren van de Communicatie Commissie. 

mailto:acm.nieuwsflits@gmail.com
http://www.podbv.nl/nl/

