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Sponsor van de maand april 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

 

12 april 2014  Medewerking van de verkeersregelaars bij 

techniek dag bij Sanovo. 

20 april 2014  Zingen in de Oude St. Helena kerk tijdens 

kerkdienst (zie verder in de Nieuwsflits) 

28 april 2014   Open oefenavond 

14 juli 2014   Laatste oefenavond dan zingen we in   

     Beth San 

25 augustus 2014   Barbeque 

1 september 2014   1
e
 Oefenavond na de vakantie 

12  oktober 2014   Benefietconcert (doel opgeven in april) 

21 december 2014  Adventswijding 

 

5 januari 2015  Nieuwjaarsreceptie 

 

 

 



Van de bestuurstafel 

Op dinsdagavond 8 april hebben wij weer een bestuursvergadering ge-

had.  We hebben de jaarvergadering geëvalueerd en hebben vastgesteld 

dat er veel leden niet op de vergadering zijn geweest. Dit kan beteke-

nen dat alles goed loopt en iedereen tevreden is met de gang van za-

ken.  

Op de jaarvergadering is ook gesproken over een eventuele contributie 

verhoging. Het bestuur gaat dit begin volgend jaar weer bespreken en 

komen op de jaarvergadering van 2015 met een voorstel hierover.  Ook 

werd er gevraagd naar een akoestische piano tijdens de Adventswij-

ding in de Zuiderkerk in plaats van een elektrische.  Het bestuur gaat 

nu informeren wat de kosten zijn wanneer we een piano gaan huren. 

Ook was de vraag of er weer iets gedaan kon worden tijdens de nieuw-

jaarsreceptie. Uit meerdere reacties bleek dat men de nieuwjaarsrecep-

tie, zoals wij die de laatste twee jaar gehad hebben, prima vinden. Kan 

men zelf lekker praten en hoeft men niet te luisteren naar optredens. 

Het bestuur wil nu gaan kijken of we een power point presentatie kun-

nen houden met foto’s welke het laatste jaar zijn gemaakt van optre-

dens en andere zaken. 

Dan hebben we ook  nog het benefietconcert welke wij houden op 

zondag 12 oktober. Tot op heden zijn er drie goede doelen bij het be-

stuur binnen gekomen. Tot en met maandag 28 april kunt u nog een 

goed doel aandragen bij het bestuur. In de volgende bestuursvergade-

ring wordt er dan een keuze gemaakt en voorgesteld aan de koorleden. 

 

Waar het bestuur ook jullie aandacht om vraagt is de open oefenavond 

op maandag 28 april. Graag nogmaals in jullie vrienden en kennissen 

kring en buurt kijken en informeren naar aspirant leden. Tot op heden 

is er één nieuw aspirant lid bekend. 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 13 mei 2014. 

 

Peter A. van Beerschoten 

Voorzitter ACM 

 

Jaarvergadering 2014  

Op dinsdagavond 25 maart hebben we onze jaarvergadering gehouden. 

Het verliep allemaal goed en er waren weinig op- of aanmerkingen.  

Voor de pauze hebben we onze dank uit-

gesproken aan Zwier Kremer, hij zat 8 

jaren in de muziekcommissie. Hij werd 

beloond door de voorzitter met een klei-

ne attentie. Zwier bedankt! 



In de pauze was er voor iedereen een hapje en een drankje. Ook zijn er 

nieuwe foto’s gemaakt door Gerrit Bussink voor het smoelenboek. 

Na de pauze was er nog de rond-

vraag. Er werden nog enkele op-

merkingen gemaakt, maar om 21.30 

uur heeft Dick Wikkerink de verga-

dering afgerond met een gedicht. 

Hierna kon ‘de derde helft’ begin-

nen   (zie site ACM)          

         Gerrit Oosterink 
 

 

Stemvorming  
 

Allemaal, maandagavond 14 april om 19.30 uur 

 

 

 

Medewerking kerkdienst 20 april  

(1
e
 Paasdag) in de Oude Helenakerk 

Aanwezig: om 8.15 uur zodat we om 8.30 uur kunnen inzingen. 

Kleding: Smoking met lila overhemd en stropdas (dus geen pochet) 

 

Het programma voor deze dienst is als volgt: 

Na orgelspel en voor het klokkenluiden:  

--Thanks be to God (met piano) 

direct na welkom en mededelingen (kunnen we 

blijven staan) 

--Tebe Pojem (a capella) 

na de evangelielezing: 

--Santus - Benedictus (met piano) 

als slotlied:  

--U zij de glorie (met orgel) 

na de zegen:  (kunnen we blijven staan) 

--The Lord bless you (a capella) 

 

We hebben toestemming om vóór de dienst bij de 

drie ingangen van de kerk een uitnodiging in de vorm van een kaartje 

af te geven aan kandidaat koorleden. Deze uitnodiging betreft de open 

repetitieavond op 28 april a.s. en wordt door drie partners van koorle-

den geregeld. 

 

namens de muziekcommissie: 

Gerrit Bussink 

 



Oranje fietstocht   

Dit jaar hebben we ook weer een fietstocht uitgezet van ruim 20 kilo-

meter. Dit keer op 26 april. Jawel.. op koningsdag.  

We hebben dit uitgebreid besproken met het Oranjecomité en we zijn 

van mening dat dit in de luwte van de feestelijkheden misschien wel 

een welkome activiteit voor menige deelnemer, die van fietsen houdt, 

kan zijn. In de route is een korte pauze opgenomen. Tijdens deze pauze 

is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en voor de kinderen is er 

limonade. 

De start is bij gebouw Elim en men kan vertrekken tussen 15.00 en 

16.30 uur. 

Onder de deelnemers worden enkele prijzen verloot met als hoofdprijs 

een fiets die dit jaar beschikbaar wordt gesteld door de firma John 

Thijssen. Dank daarvoor. 

Zegt het voort en komt allen fietsen door een prachtig buitengebied 

van Aalten. 

Namens alle medewerker van deze activiteit: 

       Hans Klumpenhouwer en Gerrit Bussink 

 

 Open repetitieavond 

 

Maandag 28 april om 19.30 uur hopen wij, het 

Aaltens Christelijk Mannenkoor, een open 

repetitieavond te houden in activiteiten cen-

trum De Pol. 

Wij nodigen alle mannen en jongens die van 

zingen houden en dit leuk vinden, van harte 

uit voor deze avond. 

Zingen is leuk en gezond, kortom een zeer 

goede activiteit. 

Wat gaan we deze avond doen? 

Onder leiding van onze dirigent Susanna 

Veerman, wordt je ingedeeld in een stem-

groep. 

Vervolgens wordt er samen met het koor een nieuw nummer ingestu-

deerd.De leden en gasten doen dit samen, het is voor allemaal nieuw. 

Dus…….laat u uitdagen!!! 

 

Doe allemaal je best, om een kandidaat koorlid mee te brengen!!!!! 

 

 

Zieke leden 
 

Ruurd Kramer, Wim Lammers.  
 

Heren wij wensen jullie, veel sterkte. 



Website in een nieuw jasje 

 

Heel binnenkort zal je bij een 

bezoek aan 

www.acmaalten.nl een heel 

andere vorm en indeling van 

de website aantreffen. Het zal 

misschien even wennen zijn 

maar na enkele klikken bij 

het verkennen van de site 

hoop ik dat je de indeling prettig en overzichtelijk vindt. Het oude 

wachtwoord voor inloggen van leden blijft nog een tijdje bestaan maar 

zal na verloop van tijd vervangen worden door een persoonlijk wacht-

woord dat je te zijner tijd via mail wordt toegestuurd. Dit laatste is op 

verzoek van het bestuur die het belangrijk vindt dat persoonlijke gege-

vens van koorleden zo goed mogelijk worden afgeschermd. Dit veran-

deren van de website is niet alleen luxe maar ook pure noodzaak. Het 

systeem van nu wordt niet meer ge-updated en is vervolgens een prooi 

voor hackers en andere misdadigers. Verder wil ik je een technisch 

verhaal te besparen en hoop dat je met veel plezier de nieuwe site ont-

dekt. Commentaar in alle vormen is altijd welkom d.w.z. dat je aan- of 

opmerkingen altijd via mail mag melden om het geheel beter en mooi-

er te maken. 

                                        Gerrit Bussink 

 

Felicitaties. 
 

In de maand april zijn de volgende koorleden jarig: Geert Hobé, Ab 

Hoefman, Ruurd Kramer, Arnold Rots, Erik Wikkerink en Dick Wik-

kerink. 

In mei zijn de volgende koorleden jarig: Jan Droppers, Wim Jansen, 

Henk Klumpenhouwer, Gerrit Krieger, Erik Navis en Jan Oosterholt. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

Communicatie Commissie 
 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

 Peter van Beerschoten 

 Gerrit Oosterink 
 

Het e-mailadres van de commissie is:  

acm.nieuwsflits@gmail.com 
 

http://www.acmaalten.nl/
mailto:acm.nieuwsflits@gmail.com

