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Sponsor van de maand sept. 2013  
 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

13 okt. 2013 Benefietconcert (zie muziekcommissie) 

15 dec. 2013 Adventswijding  Zuiderkerk 

Van de bestuurstafel  

Na een lange warme zomervakantie zijn we op maandag 26 augustus 

weer begonnen met onze jaarlijkse barbecue, welke weer uitstekend 

was georganiseerd door Dick Wikkerink, Erik Wikkerink en Gerrit 

Krieger, bij het Romienendal. 
 

Op maandag 2 september zijn we weer begonnen met onze 

repetitieavond in de Pol. Omdat Marco 9 september op vakantie is 

vervangt Yvonne hem, en dan beginnen we om 20.00 uur. Op 

maandagavond 16 september beginnen we allemaal om 19.30 uur.   

Zie stemvorming. 
 

Het bestuur is nu druk bezig met de sollicitatie procedure voor een 

nieuwe dirigent. Zoals iedereen al heeft kunnen lezen is de advertentie 

al geplaatst in diverse huis aan huis bladen, de Gelderlander en het 

blad Vocaal van de KCZB. In het totaal hebben we zeven reacties 

mogen ontvangen. Het bestuur heeft een sollicitatiecommissie 

opgericht die zich met de sollicitatie procedure gaat bezig houden. Er 

wordt eerst een profiel opgesteld waaraan de dirigent moet voldoen, 

daarna gaan ze aan de hand van dat profiel een selectie maken van drie 

kandidaten. Dan wordt er een gesprek met de kandidaten gehouden en 

 



wanneer die tot een positief resultaat leidt wordt de kandidaat 

uitgenodigd voor een proefavond. Na iedere proefavond wordt er aan 

de koorleden hun mening gevraagd. Dit gebeurt schriftelijk en 

anoniem. Men kan zeggen, slecht/matig/voldoende/goed/zeer goed en 

wil jij deze kandidaat als nieuwe dirigent ja/nee. Wanneer de 

kandidaat minder dan 50% van de stemmen krijgt valt deze af. De 

sollicitatiecommissie bestaat uit: Yvonne Beeftink, Rudi Prinsen, 

Gerrit Krieger, Erik Wikkerink en Peter van Beerschoten.  
 

Tijdens de jaarvergadering zijn er enkele vragen gesteld waar het 

antwoord nog opgegeven moet worden. Onderstaand de vragen en de 

antwoorden.  
 

Vraag van Henk Neerhof of er ook programmaboekjes bij de 

Adventswijding kunnen komen in plaats van de beamer. Dit is 

overlegd met de Eendracht en zij vinden de beamer ook een erg mooie 

oplossing en met het oog op de onkosten gaat de voorkeur uit naar de 

beamer.  
 

Vraag van Jan Droppers om een deel van het geld dat niet gedekt is op 

een andere bank te zetten. Dit heeft de penningmeester nagekeken, 

maar dan kost het meer dan dat het opbrengt.  
 

Vraag van Anton Essink dat er meer op de uitspraak gelet moet 

worden. Dit heeft het bestuur met Marco besproken en zal hier meer 

op gaan letten samen met Eric Wamelink (hij doet ook al de 

vertalingen voor het koor).  
 

Vraag van Jan Bongen om de koffie in de pauzes mee te nemen in de 

contributie. Het bestuur vond dit geen goed plan, ook omdat niet 

iedereen koffie drinkt.  
 

Op maandag 7 oktober is de oefenavond in het gebouw op de Meiberg 

en iedereen wordt er verwacht om 19.30 uur. Hier worden eerst de 

drie gezamenlijke nummers geoefend met de band onderleiding van 

Elmer Sloetjes, daarna gaan we het gehele concert doornemen.  
 

De cd/dvd opname is in verband met de dirigentenwissel uitgesteld tot 

eind 2014 begin 2015. Ook hiervoor is een commissie in het leven 

geroepen die zich bezig gaat houden met de locatie(s) waar gezongen 

gaat worden en gefilmd gaat worden. In deze commissie zitten: 
 

Dick Wikkerink (voorzitter) Gerrit Oosterink, Wim Pennings, Auke 

de Vries en Lieuwe Westerterp.  
 

Ook wil ik ons nieuw aspirant lid Theo van Noord hartelijk welkom 

heten en hem veel zang plezier toe wensen bij ons koor. 
 

Volgende bestuursvergadering is op 18 september. 
 

Peter A. van Beerschoten  



Terugblik op dagje uit 

Zaterdag 29 juni gaan we een lekker dagje uit met ons koor, aldus de 

uitnodiging in Nieuwsflits. En een leuke dag wordt het. Om 9.30 uur 

vertrekken we van Schepersveld. De parkeerplaats staat om 9.15 uur 

behoorlijk vol en om 9.30 uur arriveert een dubbeldekker van Gelder 

Esch reizen. Na wat gemanouvreer lukt het de chauffeur om bij 

Schepersveld weg te rijden. We zitten boven in de bus en dan heb je 

een goed overzicht. We constateren dat je vanaf de bovenkant toch 

alles anders bekijkt dan wanneer je onderin zit. 
 

Dit jaar gaan we naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Voor we het 

weten komen we aan bij het museum en krijgen eerst koffie met 

appeltaart. Na enkele huishoudelijke mededelingen waaieren we uit 

over het terrein van het Openlucht museum. Het weer is ons 

goedgezind. Er is zoveel te zien dat je eigenlijk niet weet, waar te 

beginnen, tenminste zo vinden wij het. Maar dat is natuurlijk een luxe 

probleem en al gauw staan we bij de kinderboerderij en kunnen we 

zien hoe er vroeger gemolken werd. Verderop staat een kerkje uit 

Ouddorp en we ontmoeten een mevrouw die ons vertelt dat haar 

overgrootvader, een predikant, in dit kerkje gepreekt heeft. Er liggen 

nog rozeblaadjes op de stoep, wat ons de indruk geeft dat er nog heel 

recentelijke een bruiloft is geweest. Blijkt ook zo te zijn en er wordt 

ons verteld dat op zondag 30 juni nog 2 stellen elkaar het jawoord 

willen geven.We kunnen ons voorstellen dat het heel leuk is om hier 

te trouwen. Daarna naar het Beugelspel. Hier hebben wij nog nooit 

van gehoord, maar dit spel blijkt ook nu nog in Noord-Brabant 

gespeeld te worden. Vervolgens naar de Zuivelfabriek en de 

Plaggenhut. Bij de zuivelfabriek komen natuurlijk allerlei 

herinneringen naar boven. Bij de Plaggenhut kunnen we ons iets 

minder voorstellen, gelukkig maar. Onvoorstelbaar dat men hier in 

kon wonen. 
 

Dan is het tijd voor ons lunchpakket. Dit kunnen we ophalen in het 

hoofdgebouw. Wanneer we naar het restaurant lopen zien we al heel 

veel koorleden met een koffertje. Het is een leuk koffertje en we zijn 

benieuwd naar de inhoud. Er zitten heerlijke broodjes in, met een 

sapje een appel en ouderwetse snoepjes, de snoepjes is natuurlijk 

logisch, we zijn niet voor niets in het Openluchtmuseum. Iedereen 

gebruikt deze pauze om even lekker uit te blazen en met andere 

koorleden te kletsen. Maar daarna weer verder. Eerst de Jordaan in en 

vervolgens naar de bovenverdieping om via moderne apparatuur iets 

te zien van de huidige migranten. Heel leuk vind ik zelf om naast het 

oude ook iets te zien van het huidige Nederland.  
 

Om 15.00 uur geven onze mannen een heus concert bij de 

overslagloods van Van Gend & Loos. Ook de dames worden door 



Marco op het podium genodigd wanneer het lied “24 rozen” wordt 

gezongen. Marco vraagt ons om elkaar diep in de ogen te kijken en te 

zeggen hoeveel we van elkaar houden. Dit zorgt voor enige hilariteit, 

want niet iedereen staat naast zijn of haar geliefde, maar het heeft ook 

wel wat om iemand anders je liefde te verklaren. Hierna bekijken we 

nog het Molukse opvangcentrum en dan is het tijd om in de bus te 

stappen. We hebben lang niet alles kunnen zien, dus een goede reden 

om nog eens terug te gaan. 
 

Om precies 5 uur arriveren we bij Schepersveld. Na een drankje volgt 

er een heerlijk diner. We beginnen met soep en dat iedereen trek heeft 

is duidelijk. Er zij 3 soorten soep. Asperge-,  tomaten-  en 

groentesoep. Mijn nicht Ria zit naast mij en wij houden van 

aspergesoep. Het valt ons op dat de heren aan onze tafel steeds met 

een scheef oog naar onze borden en de soepterrine kijken. Zou er wel 

aspergesoep voor hen overblijven? Gelukkig wel en ook de rest van 

het diner is heerlijk. In de wandelgangen hoor ik een aantal 

opmerkingen die ik u niet wil onthouden.- wat een mooie dag en wat 

een mooi weer, niet te warm, niet te koud en droog met zon. - wat een 

fijne dag, gezellig en een heel fijne sfeer- wat was alles goed 

verzorgd. 
 

Heren van het organisatieteam, ik sluit me graag bij deze opmerkingen 

aan en ik denk dat ik voor alle aanwezigen spreek wanneer ik zeg: 

“Hartelijk dank voor deze fijne en gezellige dag”. 
 

Rieki Droppers-Plomp 
 

Stemvorming 

 

Maandag  16 september allemaal om 19.30 uur 

Maandag  23 september allemaal om 19.30 uur  

Maandag 30 september  allemaal om 19.30 uur 

Maandag 07 oktober  allemaal om 19.30 uur in ´de Meiberg` 

     Meiberg 23-1, te Aalten 

Maandag 14 oktober  allemaal om ? uur 

Maandag 21 oktober  allemaal om ? uur   

 

Zieke leden  

Hans Obbink, Ruud Kramer, Wim Lammers, Wim Jansen.  

Heren wij wensen jullie een snelle beterschap zodat we jullie        

’s maandags weer op de repetitie zien.  
 



Felicitaties   
 

In de maand augustus zijn de volgende koorleden jarig geweest: 

Antoon Essink, Hans Klumpenhouwer, Rudi Prinsen, Wim Saalmink 

en Herman Wisselink. 

In de maand september zijn jarig: Jan Bongen, Joop Bussink, Wijnand 

Douma, Jan Driessen, Wim Geurink, Anton Graven, Wim Pennings 

en Dick Winkelhorst. 
 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 
 

Van de muziekcommissie  

Benefietconcert 13 oktober 2013, m.m.v. de band ”The Well”. Doel 

van het cocert is het Project Oekraïne (voor moeder en kind) dit wordt 

tijdens het concert toegelicht door Jan Luimes.                         

Aanvang om 16.30 uur in ´de Meiberg` Meiberg 23-1, te Aalten.                                                                   

In dit concert zingen wij als ACM de volgende nummers: 
 

• I´ll wish I had given Him more 

• Sanctus 

• Slavenkoor 

• Amin 

• Bolen mi lezi 

• Ritter´s Abschied 

• Gaude Mater Polonia 
 

Gezamenlijk band  “The Well” en ACM: 
 

• Er is een God die hoort 

• God and God alone 

• Zegen ons al goede 
 

De volgorde is nog niet bekend! 

Aanwezig om:  14.30 uur klaar staan om in te zingen 

Kleding:   kostuum, lila overhemd, lila stropdas 
 

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 

 

 

 


