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Agenda 
 

14 oktober 2012 Benefietconcert in de St. Joriskerk op de 

markt te Bredevoort.  

Aanwezig 15.30 uur, inzingen in de kerk 

daarna koffie in ’t Koppelhuis. 

Auto’s parkeren op ’t Zand en fietsen stallen 

achter de kerk. 

Kleding: smoking, lila overhemd,stropdas 

       (geen pouchet) 

We zingen de volgende liederen:  

• Santo 

• You raise me up 

• Suliko (samen met Slav’mir) 

• Bolen mi Lezi 

• Die Zwölf Rauber 

• Slavenkoor 

• De dag door Uwe gunst ontvangen. 

• The day you sang this song 

Dit is de juiste volgorde. Zorg dat de 

nummers op de goede volgorde in de 

concertmap zitten. 
 

 

16 december 2012 Adventswijding in de Zuiderkerk. 

 

7 januari 2013  Nieuwjaars receptie in de Pol. 

 



 

Van de bestuurstafel 

  
Huishoudelijk reglement.  

Zoals u zich misschien nog kunt herinneren waren een groep mensen 

van het bestuur in 2011 bezig met het op papier zetten van een 

huishoudelijk reglement. Vorig jaar 21 november op de buitengewone 

ledenvergadering is afgesproken om dit onderwerp te laten rusten tot 

na de ledenvergadering in het voorjaar van 2012. Het bestuur heeft dit 

onderwerp nu weer in behandeling en heeft zich tot doel gesteld om 

het concept huishoudelijk reglement op de ledenvergadering van 2013 

ter goed keuring te kunnen voorleggen aan de leden. Het bestuur heeft 

de volgende personen gevraagd het concept op papier te zetten: 

• Peter van Beerschoten (bestuurslid ACM) 

• Gerrit Krieger (bestuurslid ACM) 

• Lieuwe Westerterp (koorlid ACM) 

• Henk Heusinkveld (voorzitter ACM)  

Voordat het concept aan de leden wordt voorgelegd, zal het uiteraard 

eerst aan het volledige bestuur van ACM ter goedkeuring worden 

voorgelegd. 

 

 Henk Heusinkveld 

 

Stemvorming  
Maandag 08 oktober B1 

Maandag 15 oktober B2 

Maandag 22 oktober T1 

Maandag 29 oktober T2 

Maandag 05 november B1 

Maandag 12 november B2 

 

Zieke leden 

 

Wim Lammers waarschijnlijk een ontsteking aan het evenwichts 

orgaan. 

Hans Obbink heeft een nieuwe chemo kuur gekregen. 

Gerhard  Luimes heeft voor de tweede keer been uit de kom. 

Hans Klumpenhouwer krijgt een nader onderzoek. 

 

Heren wij wensen jullie een snelle beterschap zodat we jullie  

’s maandags weer op de repetitie zien. 

 
 



Raboboog 

 

In de maanden oktober en november moet de opbouwploeg van de 

Raboboog deze nog 7 keer opzetten. Hiervan zijn er 6 op de 

Coöperatieavond (maandagavond) en 1 keer bij de survivalrun 

(zondag 21 oktober)  in Neede. 

De Raboboog wordt vervoerd in een mooie nieuwe aanhangwagen 

van de Rabobank. Hiervoor is onderdak gevonden bij de familie 

Scholten aan de Welinkweg. 

 

 

Felicitaties 

In de maand oktober  zijn de volgende leden jarig; 

Zwier Kremer, Gerard Luimes, Herman Luiten, Gerrit Roos en Cor 

Ploos van Amstel. 

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 

 
 

 


