
                  3e Jaargang, nummer 2, februari 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor van de maand februari 2013  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agenda 

 

16 maart 2013  Medewerking aan een orgelconcert van de      

Sticht. Restauratiefonds Oude St. Helenakerk. 

Organist is dhr. Everhard Zwart.                 

Aanvang 19.30 uur. Kerk open om 19.00 uur.     

Zie voor verdere gegevens in deze nieuwsflits 

onder de kop “muziekcommissie”. 

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

Aanvang 20.00 uur. Uitnodiging volgt. 

 8 april 2013 Open repetitie. Zie voor meer informatie onder de 

kop “Van de bestuurstafel”. 

27 april 2013  Oranjefietstocht 2013. 

19 mei 2013  (1
e
 pinksterdag) Medewerking kerkdienst 

  Oosterkerk  9.30 uur. 

 

 

 



 Van de bestuurstafel  

Huishoudelijk reglement 

Zoals bekend zijn we alweer enige tijd bezig om het huishoudelijk 

reglement in elkaar te zetten. De commissie (Lieuwe Westerterp, Peter 

van Beerschoten, Gerrit Krieger en Henk Heusinkveld) had het 

concept begin januari gereed en heeft het voorgelegd aan het bestuur. 

Na nog enkele kleine wijzigingen heeft het bestuur het reglement 

goedgekeurd. Dit reglement wordt nu samen met een kopie van de 

statuten (uit 1989)vermenigvuldigd en binnenkort aan alle leden in 

een mapje uitgereikt. In het reglement zijn ook een aantal praktische 

bijlagen opgenomen, zoals:  

• Presentatie koor 

• Kledingprotocol 

• Veiligheidsinstructies voor de beladers (oud papier) 

• Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering (WA) 

• Verzekering Vrijwilligerswerk 

• Voorwaarden Verkeersregelaars 

De map heeft losse bladen, zodat eventuele toekomstige wijzigingen 

gemakkelijk ingevoegd kunnen worden. 

Met dit “Huishoudelijk Reglement” hebben we een document waarin 

de diverse ongeschreven en geschreven regels zijn samengevat in één 

document en het zal voor het bestuur , de diverse commissies en de 

leden een praktische leidraad zijn. 

Op de ledenvergadering van 26 maart 2013 hoopt het bestuur de 

goedkeuring van de leden te krijgen voor dit “Huishoudelijk 

Reglement”. 

Henk Heusinkveld 

 

Ledenwerving 

Het is nu al weer bijna een jaar geleden dat we een open repetitie-

avond hebben gehouden, met goede resultaten waarin we 5 nieuwe 

leden mochten verwelkomen. 

 Op 8 april a.s. hebben wij weer een open repetitieavond en wat zou 

het fijn zijn dat ieder van ons weer moeite doet om een aantal nieuwe 

kandidaten voor ons koor te benaderen. Met name de vorig jaar 

genoemde kandidaat leden, om hen er nog eens extra aan te herinneren 

hoe mooi het zingen bij ons koor kan zijn! 

Dus mannen, we hopen er op 8 april toch niet met alleen onze eigen 

koorleden er te staan, want zoals we allemaal inmiddels wel weten: 

zingen verbroederd! We hopen op jullie aller inzet en medewerking, 

zodat ons koor kan blijven groeien . 

 

         Groeten, Gerrit Krieger. 

 



Voor deze open repetitie-avond heeft de 

communicatiecommissie een flyer gemaakt. Als je zo’n 

flyer wilt gebruiken kun je die bij Gerrit Krieger halen 

op een repetitie avond. Ook zullen ze bij de uitgang 

van het orgelconcert uitgedeeld worden. De open 

repetitie-avond willen we om 19.00 uur beginnen met 

de aspirant-leden en enkele bestuursleden. Ook wordt 

verwacht van de leden die een aspirant-lid meebrengen 

hier ook  bij aanwezig zijn. We zullen dan even iets 

over ons koor vertellen en samen een toonladder 

zingen zodat Marco kan horen bij welke groep de 

nieuwelingen ingedeeld kunnen worden. 

 

Volgende bestuursvergadering is op 5 maart 2013 . 

 

Zieke leden  

Hans Obbink , 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  

 

Orgelconcert 
Voor het orgelconcert  van 16 maart a.s. gaan we om 18.00 uur 

inzingen, dus laten we zorgen dat we dan ook klaar staan. 

Kleding: Smoking met lila overhemd en lila stropdas.  

In overleg met de dirigent zijn de volgende stukken uitgezocht: 

A capella: 

Tibié Paiom      Suliko 

De nacht     Nader mijn God 

Mijn herder is de Here God  Bolen mi Lezi 

 

Met orgel: 

Let there be peace on earth  Thanks be to God 

 

 

 

 



 

Onderstaand de keuze uit nummers voor de cd. 

Dit onder voorbehoud. 

Nieuwe nummers staan schuin gedrukt. 

 

1. African Trilogy      

2. Am Ufer      

3. Amin         

4. Any dream will do "Joseph and the amazing technicolour 

dreamcoat" 

5. Battle hymn of the republic  

6. Bolem mi Lezi (met solisten) 

7. Circle of life uit de musical 'The lion King’ 

8. Conquest of Paradise   

9. De Parelvissers      

10. I dreamed a dream     

11. Nachtgesang im Walde      

12. Nader mijn God 

13. Nocoi pa o nocoi (met solisten) 

14. Ritters abschied      

15. Rock a my soul      

16. Slavenkoor 

17. Suliko 

18. The sound of silence 

19. Tibè Paiom      

20. Waltzing Mathilda 

21. You raise me up 

22. Zegenbede van Sir Patrick (nieuw) 

 

Namens de MC, Gerrit Bussink. 

Stemvorming 
Maandag  25 februari allemaal om 19.30 uur 

Maandag  04 maart allemaal om 19.30 uur 

Maandag  11maart allemaal om 19.30 uur 

Maandag 18 maart allemaal om 19.30 uur 

Maandag 25 maart allemaal om 19.30 uur 
                 

Felicitaties   

In de maand februari zijn de volgende koorleden jarig: 

Henk Meijer en Henk Stronks (Bocholtsestraat). 

In de maand maart zijn jarig: Wim Aalbers, Wim Jansen, Wim 

Lammers, Henk Neerhof, Lieuwe Westerterp en Wim Wikkerink 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 



Ingekomen post ( door; Henk Stronks Polstraat) 

BEZUINIGINGEN. 

Kort geleden sprak ik de nieuwe staatssecretaris voor media, Sander 

Dekker. Een serieuze en ambitieuze politicus met de nodige bestuur- 

lijke ervaring. En duidelijk ook van VVD-afkomst. Over het geld is 

het regeerakkoord wel duidelijk: nog eens 100 miljoen extra 

bezuinigen op de publieke omroep. Daarmee lopen de bezuinigingen 

op tot maar liefst 300 miljoen, bijna 40 procent ! Onbegrijpelijk toch 

dat zo’n enorme  

bezuinigingsopdracht niet veel meer protest losmaakt bij al onze 

kijkers en luisteraars........ Veel, ook kwetsbare, progammering komt 

daarmee in de gevarenzone of simpelweg te vervallen. Op dit moment 

merkt u dat nog niet, maar snel genoeg zal gesneden moeten worden. 

De publieke waarde en daarmee ons pluriforme omroepbestel wordt 

gewaarborgd vanuit de visie en missie van de verschillende 

stromingen. We gaan uit van een positief maatschappijbeeld en willen 

iets teweegbrengen. En al die stromingen leveren een veelkleurig en 

gevarieerd beeld op. Een beeld dat zeker vanaf 2015 ernstig zal 

verschralen. Er moeten veel en moeilijke keuzes gemaakt worden. 

Over mensen, over progamma’s. 

Duidelijkheid is daarbij absoluut noodzakelijk. 

 
 

Coen Abbenhuis,    Algemeen Directeur van de NCRV 

 

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 

 
 

 


