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Sponsor van de maand mei 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

 

9 juni 2012 Zangfestival Aalten met medewerking van 20 koren. Als 

ACM treden we 2 keer op. Helaas is in de (via de mail verzonden) 

nieuwsflits Nr.5 van de maand mei een foutje geslopen. In de agenda 

staat (9 juni) dat we zingen om 10.00 uur in de Rooms Katholieke 

kerk. 

Dit moet zijn: 10.00 uur in de Oosterkerk en inzingen om 9.30 uur 

ook in de Oosterkerk en om 15.00 uur in de Oude St. Helena kerk 

aan de Markt.  

Kleding: zwarte lange broek, lila overhemd 

(bovenste 2 knoopjes open), daaronder 

aubergine t-shirt, zwarte gepoetste schoenen. 

 

We zingen: 

• Er is een God die hoort 

• Bolem mi lezi 

• Mull of Kintyre 

• Slavenkoor 

• The day you sang this song 

• Alles wat ademt 

 

Deze lijst met liederen is ook afgebeeld in 

het programmaboekje, dat afgelopen 

 



maandag 22-5 is uitgereikt. 

Dit boekje is tevens een entreebewijs, dus 

wel meenemen op het zangfestival. 

Voor nadere info, zie: 

www.zangfestivalinaalten.nl 
 

 

24 juni 2012  Arie te Lindert neemt afscheid als koster  

van de Oosterkerk. De dienst begint om 

09.30 uur. Voorganger : Ds. Andela (er is 

geruild door Faber) 

 

Arie zou graag de volgende liederen willen horen: 

 

• Er is een God, die hoort 

• Gloria (Deutsche Messe) 

• Tibie Paiom  

• Zegen ons Algoede 

 

Kleding: Smoking zonder pochet, paars 

overhemd met stropdas, zwarte gepoetste 

schoenen. (Kleding zoals bij ons lustrum 

concert) 

 

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. Aanwezig om 18.45 uur. 

Programma zoals gezongen in Pronsweide. 

Kleding: zwarte lange broek, lila overhemd 

(bovenste 2 knoopjes open) met daaronder 

het aubergine t-shirt. Na het optreden gaan 

we allemaal naar de Pol voor een vakantie 

borrel. 
 

20 augustus 2012  Barbecue, plaats en tijd nog niet bekend. 

 

27 augustus 2012  Eerste oefenavond na de vakantie. 

 

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 

 

Johan Wijngaarden heeft aangegeven dat hij na de zomervakantie 

weer wil komen. 
 

Van de bestuurstafel  
 

Het bestuur is 1 keer bij elkaar gekomen in de nieuwe samenstelling. 

De functie verdeling is als volgt: 

Henk Heusinkveld 

Dick Wikkerink 

Eric Wamelink 

Peter van Beerschoten 

Eric Wikkerink 

Gerrit Krieger 

voorzitter  

tweede voorzitter + afmelden repetitie 

secretaris + afgevaardigde muziekcommissie 

tweede secretaris + communicatie commissie  

 penningmeester 

tweede penningmeester en ledenwerving 

Gerrit Oosterink       communicatie commissie + kleding commissie 
 

Muziekcommissie 
 

De nieuwe bezetting van de muziek commissie is als volgt: 

Gerrit Bussink                 voorzitter 

Johan Lammers               secretaris 

Zwier Kremer                  bibliothecaris 

Eric Wamelink                afgevaardigde van het bestuur 

 

 

Leden 

Helaas hebben zich 2 leden bedankt als lid van ons koor. Deze leden 

zijn Hans Boschker en Wim ter Horst. 

 

Op onze ledenwerfactie van 26 maart j.l. hebben zich 5 kandidaat 

leden aangemeld. Deze vijf kandidaat leden worden per 1 juni 2012 

officieel lid van ons koor. Inmiddels hebben zij onze koor kleding in 

ontvangst genomen. 

De nieuwe leden zijn: 

Joop Bussink, Dinxperlosestraatweg 17 B, 7122 JG  AALTEN  

Ruud Kramer, Haermansweide 16, 7121 BC  AALTEN 

Henk Luimes, Spinkatstraat 13, 7121 AL  AALTEN 

Erik Navis, Elshoekweg 12, 7122 MG  AALTEN 

Bennie Tuenter, Acaciastraat 11, 71221 AT  AALTEN 

 

Heren van harte welkom en veel zang plezier. 



 

Ingekomen post 

Oranjefietstocht         

 De familiefietstocht  van zaterdag 28 april j.l. is prima bezocht. Een 

fietstocht, die door het Aaltens Christelijke Mannenkoor in 

samenwerking met de Stichting Oranje-Comité Aalten werd 

georganiseerd.                   

We mochten 193 deelnemers noteren, die enthousiast mee hebben 

gefietst. 

Van veel mensen kregen we veel positieve reacties over de mooie 

tocht. 

Al met al een geslaagde middag. 

De hoofdprijs in de vorm van een herenfiets, geschonken door 

Hengeveld Bike Center, is gewonnen door Wim Wikkerink. 

 

Door Hans Klumpenhouwer en Gerrit Bussink en alle vrijwilligers. 

 

Felicitaties 

In de maand juni zijn de volgende leden jarig; 

 

Peter van Beerschoten, Ad Doornink, Jan Deunk, Gerrit Oosterink, 

Schelte Zeilstra. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

Communicatie Commissie 

 
 

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. 

 
 


