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Sponsor van de maand oktober 2015 
 

 

 

 

       

 

 
 

Agenda  

1   november 2015 zangdienst Eibergen (zie deze Nieuwsflits) 

9   november 2015 open repetitie avond  

20 december 2015    adventswijding 

4   januari 2016  nieuwjaarsreceptie 

31 januari 2016   kerkdienst Ruurlo voor Dark en Light  

7   februari 2016   concert in Zelhem 

16 april 2016  concert samen met het Chr. Nationaal Koor  

22 mei 2016  zangdienst in Varsseveld 

18 juni 2016  zangfestival Aalten 

29 oktober 2016  benefietconcert 

 

Van de bestuurstafel  
 

Hier is Nieuwsflits nr. 5 en de eerste van het nieuwe zangers seizoen.  

Zoals jullie allemaal in de agenda kunnen lezen, hebben we behoorlijk 

wat optredens gepland staan. 

Maar eerst zijn we druk aan het repeteren voor de Adventswijding op 

20 december van dit jaar. Daarna staan er alweer diverse optredens 

gepland in januari en februari van 2016. 

Zoals verteld op de repetitieavond, hebben wij op maandag 9 novem-

ber 2015 een open repetitie avond, en de commissie die dit organiseert, 

zijn er behoorlijk druk mee. Graag vraag ik nog een keer jullie mede-

werking om in de kennissenkring of familie te kijken wie er eventueel 

interesse heeft om te komen zingen. Misschien weten jullie wel een 

 



koor dat er mee gaat stoppen en daar nog mannen zijn die willen blij-

ven zingen. Laten we allemaal proberen om aspirant leden te werven 

voor ons koor.  

Daarna gaan we ons concentreren op de Adventswijding, om hier weer 

een mooi optreden van te maken samen met de Eendracht.  

Tijdens de laatste bestuursvergadering is er gesproken over het thuis 

oefenen. Wij kunnen dit niet verplichten, maar laten we proberen om 

toch een uurtje per week te oefenen of in ieder geval naar de noten te 

luisteren, zodat je tijdens de repetitieavond een beetje weet hoe het in 

elkaar zit en klinkt. Dan kunnen we de nieuwe nummers misschien ook 

iets sneller instuderen.  

Het bestuur heeft ook een brief ontvangen van de stichting Gemeen-

schapshuis Aalten, waarin zij een afgevaardigde van ons koor vragen, 

om zitting te nemen in het algemeen bestuur van de Stichting Gemeen-

schapshuis Aalten. De vraag van het bestuur is of één van de koorleden 

interesse heeft om zitting te nemen in het algemeen bestuur. Zij komen 

4 keer per jaar bij elkaar. De doelstelling van het algemeen bestuur is: 

het huisvesting bieden aan het verenigingsleven van de gemeente Aal-

ten. Met daarnaast een goede horecavoorziening waardoor de huurkos-

ten voor het verenigingsleven betaalbaar blijven.  

Wanneer iemand interesse heeft kan dit doorgeven bij Peter van Beer-

schoten.  

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 10 november 2015.  

Ik wens jullie allemaal veel zang plezier.  

  

Peter A. van Beerschoten  

Voorzitter ACM  

  

Van onze dirigent  

 

Beste koorleden,  
 

De tijd vliegt snel! De tijd vliegt ook snel omdat u naar mijn idee als 

dirigent al heel goed bezig bent en grote stappen vooruit maakt als 

koor. 

U krijgt er op den duur wat moois voor terug. Je kan het nu al merken 

aan alle uitnodigingen die voor 2016 binnen zijn gekomen.  

 

Misschien is het U opgevallen dat ik als dirigent streef om veel nieuwe 

stukken in te studeren en niet steeds in herhaling te vallen wat de keus 

betreft voor uitvoeringen.  

Het is essentieel dat een koor een breed programma te bieden heeft in 

allerlei stijlen en op allerlei manieren de muzikale invulling aantrekke-

lijk kan maken voor publiek. Het repertoire bouw je in vele jaren op en 

wat dat betreft is het belangrijk dat een koor veelzijdig is en dat in een 

stijgende lijn blijft doorgaan.  

  



Van uw kant als koorlid zou ik willen vragen om eens kritisch naar 

zichzelf te kijken wat betreft het thuis oefenen. Hoe vaak oefent u? Als 

het moeilijk is, waar ligt dat dan aan? Als u niet alleen kunt oefenen of 

dat moeilijk vind, kunt u misschien iemand aanspreken en dat samen 

gaan doen, u woont tenslotte bij elkaar om de hoek. 

En dat is leuker dan in je eentje ploeteren.  
 

Er zijn best wat veranderingen gekomen sinds ik dirigent ben gewor-

den bij uw koor. U krijgt nu de muziek veel duidelijker op papier, het 

is een hele klus voor Gerrit, maar wel met het resultaat dat u het hope-

lijk beter kan volgen. We proberen altijd een vertaling bij de teksten te 

doen, en u hebt de mogelijkheid om de noten te oefenen via een midi 

file via de computer.  

 

Op een koor zingen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ik hoop van 

harte dat als u met zijn allen meer thuis oefent, dat dat de snelheid van 

de repetitie ten goede komt, en dan kunnen wij ook meer stukken op 

een avond zingen. 2 uur lijkt veel, maar is het uiteindelijk niet, zeker 

niet als u nieuw repertoire studeert.  

 

Ik ga er vanuit dat het niet te veel gevraagd is, en hoop dat deze stap u 

helpt om nog lang met plezier te zingen en nieuwe stukken te ontdek-

ken. Want hoe dan ook, u hebt geen keus, die noten moeten erin!!!  

 

Ik hoop van harte dat we een mooie en muzikale uitvoering kunnen 

geven tijdens de komende Adventswijding en we gaan op naar het Ju-

bileum jaar van het koor!  

 

Hebt u vragen, kom gerust naar mij toe op een maandagavond!!! 

 

Uw dirigente 

  

Stemvorming 

 

19 okt: allemaal om 20.00 uur 

26 okt: bassen om 19.30 uur 

 2 nov: bassen om 19.30 uur 

 9 nov: allemaal om 20.00 uur 

 

Zieke leden 

  

Frits Winkelhorst  

 

Frits, van harte beterschap 

 

 

 

 



Zangdienst zondag 1 november 19.00 

uur in de Oude Mattheüs te Eibergen 

thema: De Heer is mijn herder 

 

m.m.v. Het Aaltens Christelijk Mannekoor o.l.v. 

dirigente: Susanna Veerman 

pianiste:   Yvonne Beeftink 

 

voorganger: ds. Wytze Andela 

organiste:     mevr. Ina Broekstra 

 

Voor de dienst zingt het  

ACM: Veni Jesu amor mi 

 

Welkom en mededelingen 

 

Samenzang aanvangslied: Psalm 146A: 1, 2 (Laat ons nu vrolijk zingen…) 

 

Stil gebed, bemoediging en groet 

 

ACM: Introïtus uit de Deutsche Messe (Waarheen zal ik mij wenden…) 

 

Gebed om Gods nabijheid 

 

ACM: Vaste rots van mijn behoud 

 

Gedicht (blz. 1290 Nieuwe Liedboek) 

 

Samenzang: Lied 911: 1, 2, 3, 4, 5 (Rots waaruit het leven welt; ACM zingt 

eenstemmig mee met de oneven coupletten) 

 

Lezing: Psalm 23 

 

Samenzang: Psalm 23B: 1, 2, 5. 

 

Lezing: Johannes 10:11-18 (Ik ben de goede Herder) 
 

ACM: Mijn herder is de Here God 

 

Overdenking 

 

Samenzang: Wees als de zon (uit Groene Map lied 536, blz. 29, melodie 

‘Blijf mij nabij’) 

 

Geloofsbelijdenis 

 

ACM: Credo uit de Deutsche Messe 

 

Gebeden 

 

Collecte: onder de collecte zingt het ACM: Nader tot U 

Samenzang slotlied: Psalm 146A: 3, 4, 7 (Hij is de Heer, de sterke) 
 

Zegen 

 

ACM: Zegenbede van St. Patrick 



Hoe gaan we naar Eibergen  

 

Adres: Oude Mattheüs Kerk, Grotestraat 50, Eibergen 

Kleding: Pak met paars overhemd, stropdas en zwart gepoetste 

schoenen 

Vertrek: Bij de Hofnar (voorheen de Pol) 

Tijdstip: 17.15 uur verzamelen de Hofnar (voorheen de Pol)  

17.30 uur vertrek naar Eibergen 

18.00 uur inzingen 

18.30 uur kerk open 

19.00 uur begin van de dienst 
  

Ledenwerving 

 

Beste mannen van het ACM, 

 

Zijn jullie ook weer met plezier begonnen met het zingen na de vakan-

tie? Ik wel, en ik ben benieuwd naar wat er dit seizoen allemaal staat te 

gebeuren: een benefiet concert, een zangdienst, de Adventswijding 

samen met de Eendracht, en als klap op de vuurpijl een concert met 

Chr. Nationaal Koor. 

Dat het nodig is om daarvoor nieuwe nummers in te studeren is lo-

gisch. En onder de enthousiaste leiding van Susanna Veerman gaat dat 

haast vanzelf. Die leiding zorgt er ook voor dat we samen op een hoger 

niveau komen. En dat geeft er “schwung” aan, om het eens op z’n plat 

te zeggen. 

Ook dit jaar willen we weer nieuwe leden er bij zien te krijgen. Dat 

staat of valt met hoe jullie over het koor praten. Vertel aan ieder die 

het horen wil hoe goed onze nieuwe dirigent is, en met welk plezier je 

dan samen kunt zingen! 

Als op ……… de open avond weer wordt gehouden hopen we dat ve-

len van jullie een introducé meebrengen. Jullie zijn de beste reclame 

voor het koor! 

 

Arnold Rots en Gerrit Krieger 
 

Verkeer regelen en parkeren bij     

´Bredevoort Schittert´ 
 

In het weekend van 25 t/m 27 

september zijn wij als verkeers-

regelaars weer druk geweest bij 

´Bredevoort Schitter´. 

 

Elke avond waren er minstens 

11 leden, maar ook een echtge-

note van een koorlid, aanwezig 

om het parkeren van de auto´s te regelen. Het doel was om de stad 

 



Bredevoort zo vrij mogelijk te houden van auto’s, zodat de bewoners 

hun auto nog in de beurt van hun huis konden parkeren 

Door de organisatie werd ons een gratis toegang + consumptiebonnen 

verstrekt. Ook kwamen er twee maal dames rond met koffie voor de 

verkeersregelaars.  
 

Maar er werd ook actie gevoerd…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ja, op zo’n avond krijg je met van alles te maken, er werden zelfs nog 

twee verjaardagsfeestjes gehouden tijdens dit evenement. De inwoners 

van Bredevoort hadden een blauw armbandje thuisgestuurd gekregen 

als entreebewijs en dat functioneerde goed. Maar dan moet je ook soe-

pel omgaan met familieleden en vrienden die de verjaardag party’s 

willen bezoeken. 

 

Eigenlijk waren wij nog met te weinig verkeerregelaars. Ter plekke 

waren er nog wijzigingen van de parkeerterreinen. (vanwege te natte 

weilanden die andere jaren beschikbaar waren) 

Als er nog leden (of partners) zijn die zich geroepen voelen om dit 

werk ook te doen, kan men zich melden bij Gerrit Hartemink of Wim 

ter Horst. Het examen voor verkeersregelaars is gepland op 5 novem-

ber a.s., dus meld je op korte termijn aan. WELKOM! 

 

Henk Meijer 
 

Felicitaties. 

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

Wijnand Douma, Jan Driessen, Wim Geurink, Wim Pennings en Dick 

Winkelhorst. 

 

In de maand oktober zijn jarig: Zwier Kremer, Gerard Luimes, Herman 

Luiten, Gerrit Roos en onze pianiste Yvonne Beeftink. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

 

Van onze dirigent  

 

Beste mensen, 

Wij zijn blij u hierbij wat informatie toe te sturen over onze aanko-

mende cd!!! Stuur het bericht gerust door!!! 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat we al in september 2014 zou-

den opnemen in Parijs, maar door verschillende omstandigheden en 

tegenslagen (o.a. gebroken arm)  hebben we het project helaas moeten 

stopzetten en nu weer helemaal opnieuw gaan opzetten.  

In het bericht (zie bijlage)  kunt u alle informatie lezen over onze defi-

nitieve plannen en de uitvoering! 

 

Susanna Veerman, Wim Does en Mirsa Adami 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicatie Commissie  

 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 
 Peter A. van Beerschoten 

 Gerrit A. Oosterink 
 

Het e-mailadres van de commissie is:  

acm.nieuwsflits@gmail.com 
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