
                  2e Jaargang, nummer 10, december 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor van de maand december 2012 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

12 december 2012 Gezamenlijk nummer oefenen in de Opmaat 

aan de Nijverheidsweg om 19.45 uur. 

 (Hoor de eng’len zingen de’eer) 

 

16 december 2012 Adventswijding in de Zuiderkerk. Inzingen 

om 17.00 uur. Gezamenlijk nummer om 

17.45 uur, daarna koffie drinken. Kleding: 

Smoking, wit overhemd, rode vlinderstrik 

en rood pochet. Voor het programma: zie 

verder in de Nieuwsflits. 
 

17 december 2012 Repetitie in de Chr. Gereformeerde Kerk 

voor de zangdienst van 26 december. 

Iedereen om 20.00 uur aanwezig. 
 

26 december 2012 Meewerken aan een zangdienst in de  

Chr. Gereformeerde Kerk. Aanvang 10.00 

uur. Aanwezig om in te zingen 8.45 uur. 

Kleding: Smoking, wit overhemd, rode 

vlinderstrik en rood pochet.  
Voor het programma: zie verder in de 

Nieuwsflits. 
 

7 januari 2013  Nieuwjaars receptie in de Pol.  

Zie de uitnodiging in deze nieuwsflits. 

 



16 maart 2013  Medewerking aan een orgelconcert van de      

Sticht. Restauratiefonds Oude St. Helenakerk. 

Organist is dhr. Everhard Zwart. 

26 maart 2013  Ledenvergadering in de Serrezaal van “De Pol”.   

 Van de bestuurstafel 

 

Uitnodiging: 

 

          Aalten, december 2012 

 

 

Aan dirigent, pianiste en leden van het Aaltens Christelijk 

Mannenkoor. 

 

Het oude jaar loopt weer ten einde. Het nieuwe jaar willen we 

beginnen met een gezellige nieuwjaars receptie.    

 

Van harte willen we u, samen met uw eventuele partner, 

uitnodigen voor deze nieuwjaars receptie op  

maandag 7 januari 2013, 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 7 januari 

2013, en wensen u, 

fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling. 

 

Het bestuur ACM Aalten. 

 

 

Volgende bestuursvergadering is op dinsdag 8 januari 2013. 

 

 

Zieke leden 
 

Hans Obbink , Gerhard  Luimes, Ruud Kramer  en Wim Lammers 

 

Heren wij wensen jullie een snelle beterschap zodat we jullie  

’s maandags weer op de repetitie zien. 

 



Van de muziekcommissie  
 

Dit is het programma voor onze Adventswijding op 16 december in de 

Zuiderkerk samen met de Eendracht. Zorg dat de muziekstukken op 

de juiste volgorde in de concertmap zitten. 
• Kerstintrada  

• ACM met Stille nacht  

• Eer zij God in onze dagen  

• Santo  

• Hij kwam ook voor u op aarde! ( melodie: Zie de Zon ) 

• Whisper, whisper  

• Let there be peace on earth  

• Eendracht en ACM samen: Hoor de Eng’len zingen d’eer  

• Eendracht en ACM samen: Ere zij God 

 

Zangdienst in de Chr. Geformeerde kerk 

Deze zangdienst wordt georganiseerd door evangelisatiecommissie van 

de Chr. Geformeerde kerk. Medewerking Ds. R. Bikker meditatie “In 

alles aan ons gelijk geworden”  De collecte is voor de Stichting 

Srilancare. Een stichting die in 2006 door 3 achterhoekers is opgezet, 

en zich inzetten voor kansarme mensen, door ze praktische hulp te 

bieden. Voor meer informatie zie ook www.srilancare.com  Alies 

Pennings hoopt in komend jaar naar Srilanka te gaan om daar hulp te 

bieden. 

De nummers die we op 26 december zingen zijn: 

•   Met orgel;  Er is een God die hoort 

� Hij kwam ook voor u op aard  (Melodie: Zie de 

zon) 

� Let there be peace on earth 

• Acapella; Stille Nacht 

� Gib uns, Herr, den Frieden 

� Whisper! Wisper! 

� Tibié Paiom 

De juiste volgorde is op dit moment nog niet bekend . 

Na afloop van de Zangdienst is er koffie, thee en limonade. 

Stemvorming 
Maandag  10 december  T1 en T2 om 19.30 uur 

Maandag  14 januari  T2   

Maandag   21 januari  B1  

Maandag  28 januari  B2   

Maandag   4 februari  T1   

Maandag 11 februari  T2 



ACM bedankt 

Hallo leden van het Aaltens Christelijk Mannenkoor 

 

We hebben jullie gift ontvangen en willen jullie daarom nog eens heel 

hartelijk danken voor deze geweldige bijdrage aan het water project 

voor de Tarahumara Indianen in onze streek.  

De opbrengst van jullie concert ging onze verwachtingen ver te boven. 

Dit is werkelijk heel erg bemoedigend voor ons, we zien dit als een 

duidelijke bevestiging van God dat Hij dit waterproject zegent en 

voorziet in wat we nodig hebben om het uit te voeren. We zijn er heel 

dankbaar voor dat jullie dit allemaal gedaan hebben, dit is van grote 

betekenis voor ons. 

 

Heel hartelijke groeten, 

 

Edith & Henk Kaemingk     

 
                 

Felicitaties  

 

In november was jarig Auke de Vries 

In de maanden december en januari zijn de volgende leden jarig: 

Gerrit Bussink, Wim ter Horst, Martin Meijer, Joost Obbink,        

Hans Pennings, Wim Scholten, Bennie Teunter en onze dirigent 

Marco Heusinkveld.                                                                            

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

Ingekomen post (door: Henk Stronks Polstraat) 

RUGGEPIENE  (EN WA’J D’R AN DOON KÖNT.) 

‘s Morgens um vief uur wil Embert opstaon um op zien vriejen zaoterdag 
te gaon vissen. Veurzichtig, um Hanna neet wakker te maken, gooit, e de 
bene uut berre en gelieke gif hé ‘ne kreet dee de hele buurte wal heuren 
kon. Hanna schöt as ne spere oaverende, kik verwildert in ‘t rond en zut 
Embert in ‘ne onnatuurlijke holding half in half uut berre hangen. 
“Wat bun i-j dan an’t doon? Ochtendgimmestiek,of zo? Daor bu’j toch völs 
te oldveur?” 
“ ’t Is mie in de rugge ‘schotten, kreunt Embert en hulpeloos hönk , ‘e daor 
half uut berre. 
“Kroep dan weer in berre terugge,” is Hanna’s raod.  
“A’k dat maor konne, ik kan ja gin vinne verreuren,” zei Embert met een 
van piene vertrokken gezichte. 



“Wacht ik zal ow eaven helpen,“ sloog Hanna veur en ze begunt an 
Embert te sjorren um hum weer rechte in berre te kriegen. Nao völle 
geäös, gejammer en enkele hier neet te herhalen woorden, lig Embert 
weer op de rugge in berre. 
“Wat noe? ‘t Is nog te vrog um een dokter te bellen. Probeer eerst nog 
maors te slaopen. ‘k Zal ow twee asprientjes geven en dan mot, d’n dokter 
straks maor zeggen hoo of ‘t wieter mot.” 
  
D’n Huusarts kwam zo teggen negen uur. Hee proberen zo good en zo 
kwaod as ‘t ging de patiënt te onderzeuken en kwam töt de volgende 
conclusie: “I-j hebt ‘t aordig slim in de rugge.” 
“Is ‘t zo, da’k daor zelf neet op ekommen bun,” zei Embert ‘n betjen 
sarcastisch.”Waorschijnlijk is t’r ‘ne warvel scheef gaon zitten,” ging d’n 
dokter deur asof e de opmarking van Embert neet eheurd had. “ ‘k Zal oe 
wat pienstillers geven en dan mo’j d’r  veur zorgen da’ j  de rugge good 
warm hold.” 
Hanna, dee dat allemaol good an-eheurd hef, vrög hum bie ‘t weggaon: 
“Dokter, ik heb wal ‘s eheurd, da’j bi-j piene in de rugge heel good met ‘n 
lauwwarm striekiezer aover de rugge mot strieken. Jao neet drek op ’t 
blote vel, maor met zo’n molton dekken op de rugge. Zol dat helpen??” 
“Nou,” antwoordt hee, “da’s nog neet zo’n slech idee. Probeer maor röstig, 
maor pas op, neet te hete dat striekijzer,hé.”  
“Nea, daor pas ik wal veur op. Stel oe veur!” 
 
Naodat ‘n dokter vertrokken is, geet Hanna met ‘t iezer en ‘ne molton 
lappen naor de slaopkamer, waor Embert nog steeds as ne schildpadde 
op de rugge lig.  
“Embert, ik mot ow eaven de plooien uut de rugge strieken,” zei Hanna, 
dee af en too komisch uut d’n hook kon kommen.,,Maor dan mo’j eerst ‘s 
proberen op de boek te gaon liggen.”  
Dat was echter makleker zegt dan edaon.Veurdat hee vanuut de 
schildpadligging op de boek kwam te liggen, had Hanna in dee tied al 
koffie ezet. Buurvrouw Diene kwam ondertussen ‘s kieken wat d‘r an de 
hand was. Zee was neet niejsgierig, maor zee had toovallig tussen de 
gedienen deur d’n dokter an zeen kommen en as goeie buren mo’j toch 
wetten wat er loos is. 
“Gao maor met naor baoven,” zei Hanna, “want veur de verandering 
drinke wie vandage de koffie in de slaopkamer. Ik mot namelek van d’n 
dokter Embert opstrieken.”  
 
Diene geleuven heur oren neet, maor ton ze baoven was, had ze de 
situatie rap deur. De koffie wodden in-eschonken en Hanna lei de 
moltonlappen op de rugge van Embert, naodat zee,t piamajeske töt hoge 
in zine nekke opeschoven had. De stekker van ,t striekiezer wodden in ‘t 
stopcontact estokken en onder ‘t genot van een köpken koffie begint 
Hanna zachjes het striekiezer aover de lappen te schoeven. ‘t Wodden 
nog gemeudelek ok. Al praotend aover koetjes en kalfjes wodden, ‘t iezer 
al warmer en warmer. Hanna was zo drok an ‘t praoten met de 
buurvrouwe, dat zee neet good de temperatuur en de moltonlappen in de 
gaten heeld. Terwijl ze zo sociaal en therapeutisch bezig is, gif Embert 
opens, ‘n schreew waor  Tarzan jelours op zol waen. Scheldend en tierend 
sprong e van ‘t berre  en dansen in ‘t rond of e deur ‘ne zwarm biejen 
estokken wodden.  
De beide vrouwleu laot van schrik de halfleuge köpkes vallen en kiekt met 



verschrikte blikken naor Embert.  
“Wat is t’r, wat doo’j toch?”  waogen Hanna lestens te vraogen. 
“Wat ik doo?Ik stao hier veur mien plezier as ‘n Indiaan rond te springen.  
Is ‘t noo good.  I-j strekken met dat hijte iezer onder de lappen deur op 
miene blote rugge. Dat kan ‘n peerd nog neet liejen,” raeren ‘t slachtoffer. 
“Maor zo te zene he’j gin las meer van de rugge,” zei de buurvrouw.  
“Veduld, no a’j ’t zegt, meschien is den warvel wal weer op de goeie 
plaatse sprongene ton ie zo an’t springen was,” zei Hanna toch nog ‘n 
betjen opgelucht.  
 
‘t Was waor, de ruggepiene was aover, maor Embert kon noo de 
winterschilder d’r wal bie halen, want hee had biekans gin behang meer 
op de achterkante. Maor ja a’j van ruggepiene af wilt kommen, mo’j d’r wal 
wat veur aover hebben. 
 
 

Communicatie Commissie 
 

Helaas zitten in het nieuwe smoelenboek enkele foutjes. Het mailadres 

van Henk Neerhof moet zijn: h.neerhof@kpnmail.nl en van Peter van 

Beerschoten moet zijn peter.van.beerschoten@planet.nl   

Ook is Wim Saalmink, allang verhuisd naar de Dames Jolinkweg 1, 

7051 DG in Varsseveld. Erik Navis is natuurlijk niet geboren in het 

jaar1053 maar dat moet zijn 1953.     Sorry heren! 

 

Als er een adres wijziging of een ander mailadres is, geef dit dan door 

aan het secretariaat. ( Eric Wamelink) 

 

Deze nieuwsflits is alweer de laatste van dit jaar. Wij hebben het leuk 

gevonden om dit te doen en de reacties van jullie zijn positief. 

Natuurlijk kunnen we altijd kopij gebruiken. 

Wij hopen dat jullie op deze manier goed op de hoogte blijven van het 

reilen en zeilen binnen ons ACM. 

Verder wensen we iedereen die dit leest, fijne feestdagen en een goede 

jaarwisseling toe. 

De 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 

 
 

 


