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Agenda 
 

26 november  2016 ACM 60 jaar bestaan 

10 december 2016 Serenade voor 60-jarig bruidspaar Hobé 

(zie  deze nieuwsflits) 

14 december 2016 Gezamelijk nummer oefenen Adventswijding 

om 20.00 uur in “De Opmaat” aan de  

Nijverheidsweg 5-b 

17 december 2016 Kerstviering met de Zonnebloem in de  

Hofnar(zie deze Nieuwsflits) 

18 december 2016 Adventswijding 

19 december 2016 Start repetities jubileumconcert 

09 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie 

02 april 2017 medewerking dienst Zelhem 

01 mei  2017 optreden in de Pronsweide in Winterswijk 

20 mei 2017 korenfestival Kampen 

17 september 2017 medewerking aan morgendienst in Bredevoort 

28 oktober 2017 jubileumconcert 
 

Van de bestuurstafel 
We kunnen terug kijken op een geslaagd benefietconcert. Ik heb er al 

een impressie over geschreven, en die zal wel elders in dit nummer 

staan. Het is fijn wanneer je als mannenkoor zoiets kunt organiseren! 

 



Dank aan allen die daaraan hebben meegewerkt, met name de 

muziekcommissie voor alle overleg dat voor zoiets nodig is. Hulde! 

We hebben al weer een aanvraag gekregen voor een goed doel. Die 

moet nog even in de kast, want volgend jaar houden we geen benefiet-

concert, maar richten we ons op het jubileumconcert.  

Inmiddels is duidelijk geworden dat het Collegium Musicum uit Bo-

cholt volgend jaar ook na de vakantie geen medewerking aan dat con-

cert kan verlenen. De jubileumcommissie gaat nu op zoek naar andere 

mogelijkheden. De muziekcommissie is druk bezig met het program-

ma. We proberen een rode draad te vinden door 60 jaar geschiedenis 

van het ACM met “oude” nummers. Direct na de Adventswijding op 

maandag 19 december willen we beginnen met het instuderen van die 

zogenaamde oude nummers, want voor velen van ons zullen ze nieuw 

zijn. Daarnaast zoekt de muziekcommissie samen met Susanna nieuwe 

nummers uit, waarin duidelijk wordt dat je als koor niet stilstaat maar 

meegaat met de tijd. 

2017 wordt dus wel een jaar waarin het nodige gevraagd zal worden 

van de leden, o.a. zelf instuderen. Maar het wordt hopelijk ook een jaar 

met mooie hoogtepunten! 

We hebben ons ook op-

gegeven voor een koren-

festival in Kampen, dat 

georganiseerd wordt door 

de bond, de KCZB, op 

zaterdag 20 mei. Susanna 

kan er helaas niet bij zijn, 

maar  

Yvonne wel. Het lijkt mij 

wel leuk om daar een ge-

zellige dag van te maken, maar daar moeten we het eerst in het bestuur 

nog over hebben.  

Waar we als bestuur ook mee aan de slag willen, is hoe we toekomst 

van ons koor zien. Want het is natuurlijk een mijlpaal om 60 jaar te 

bestaan, maar haal je de 100? Het is goed daar over na te denken, en 

daar een visie op te ontwikkelen. Dat bepaalt wat je wel doet of blijft 

doen, en welke zaken daar niet, of niet meer in passen. Dat klinkt zo 

misschien behoorlijk abstract, maar het moet in concrete voorstellen 

uitmonden. Hebt u daar ook ideeën over, laat het ons weten. 

Eerst krijgen we nog de Adventswijding en het optreden voor de  

Zonnebloem, laten we er mooie optredens van maken! 

En daar vóór nog een optreden voor het 60-jarig bruidspaar Hobé! Het 

lijkt me toch een unicum dat je 60 jaar getrouwd 

bent en 60 jaar lid bent van een koor in het jaar 

dat het koor 60 jaar bestaat! Aan zo’n feest wil-

len we graag een muzikale bijdrage leveren! 
 



Oproep 

 

We zijn blij met alle inspanningen die leden 

doen om bekendheid te geven aan onze optre-

dens. De aanplakbiljetten die Gerrit Oosterink 

elke keer weer laat maken, en die Schelte Zijl-

stra bij veel adressen bezorgd, prachtig! Maar 

voor het benefietconcert kregen we een mail 

van de gemeente Aalten waarin een ambtenaar 

meedeelde dat er een aanplakbiljet aan een 

boom van de gemeente langs de weg was be-

vestigd, en dat nog wel met een spijker! Dit 

mag dus echt niet, de volgende keer krijgen we 

een boete.  

Beste leden, dank voor alle inspanning, maar 

dit dus a.u.b. een volgende keer niet meer! 

     Arnold Rots 

 

Terugblik op benefietconcert 29-10-‘16 
Wat waren de Roemenen blij met de op-

brengst van het benefietconcert. Met die 

€ 2150,- kunnen ze in Jibou heel wat 

materialen kopen om de jongeren die 

met Marten Jan Kooistra daar heen gaan 

aan het werk te krijgen. En daarmee zijn 

niet alleen de Roemenen blij, maar ook 

de jongeren uit Aalten die meedoen aan de uitwisseling. Zo heeft het 

benefietconcert heel wat blijde gezichten opgeleverd. 

Het was ook een mooi concert! Naar mijn idee paste het spel van  

Crescendo goed in de Zuiderkerk. Het geluid van het koor  

Vriendschap klonk goed, maar zij kunnen wel wat versterking gebrui-

ken. En wat dan opeens opvalt: hoe belangrijk is het om goed te articu-

leren, duidelijk uit te spreken wat je zingt, zodat je ook overbrengt wat 

je de mensen wil meegeven! 

Dankzij Susanna hebben wij met het mannenkoor op dat punt al wel 

stappen gezet, maar het blijft een belangrijk aandachtspunt. 

Van menigeen heb ik gehoord dat men genoten heeft van ons optreden. 

Er zaten nieuwe nummers in: “Bring him home”, “Lead me Lord”, 

“The Rose” en niet te vergeten: “Zitti, zitti”. Dat laatste was toch echt 

voor menigeen een verrassing, in het Italiaans, en zo snel! 

Ook hele goede reacties heb ik gehoord over het optreden van ons so-

listenkoor. Voor mij ook een verrassing, vooral “Im Abendrot”, heel 

mooi en heel zuiver. Mannen, al jullie oefenen is niet voor niets ge-

weest! Was alles dan geweldig? Nou, er is altijd nog wat te verbeteren. 

Ik hoorde wat opmerkingen over ons tenue.  



Er waren er die het voor zo’n avond toch wel erg “casual” vonden. En 

ik hoorde wat oudere leden zeggen dat ze het opkomen daar achter 

langs toch maar een “geschraggel” vonden. Dat zijn toch punten om bij 

een volgende keer over na te denken. 

En het duurde te lang, heb ik gehoord. Dat heb ik overigens alleen van 

koorleden gehoord, niet uit het publiek. Het is wel goed een volgende 

keer iedereen goed op de toegemeten tijd te wijzen, en er stringente 

afspraken over te maken. Maar ja, op de avond zelf kan je er niets 

meer aan doen. 

De zaal had nog wat voller gekund. Ik denk dat we 

behoorlijke concurrentie hadden van Sursum Cor-

da in Lintelo, die uitgerekend ook op deze avond 

haar jubileumconcert gaf, maar afgezien daarvan, 

er hadden er meer er meer in gekund. En wie er 

waren hebben hun waardering laten blijken door 

met gulle hand te geven! 

Dit was een impressie van Arnold Rots 

 

Wie is Wie??? 
Wij hebben de nieuwe leden gevraagd om een stukje te schrijven over 

zich zelf. Op die manier leren wij hen beter kennen, en voor hun is het 

prettig dat we ze op een iets eenvoudige manier aan kunnen spreken. 

Fijn dat ze zich op deze manier voorstellen. 

 

Wie is Wim van der Kolk ? 
Ik ben Wim van der Kolk, woon in Winterswijk, ben 

71 jaar en sinds 1971 getrouwd met Dini. De laatste 

30 jaar van mijn arbeidzaam leven heb ik gewerkt bij 

Philips in de logistiek en had het grote geluk om op 57 

jarige leeftijd te kunnen stoppen met werken. Sinds-

dien werk ik veel onze tuin, ben lid van corsoclub 

Bloemwal in Winterswijk, waar we met een groep ou-

deren ons dahliaveld onderhouden en de bloemen 

plukken, wandel en fiets veel en doe op woensdagmiddag aan jeu de 

boules. Ik hou van reizen, veel naar Frankrijk, maar sinds mijn "pensi-

oen" ook naar Australië, Indonesië, Afrika en Noord-Amerika en de 

laatste tijd weer wat dichterbij en met de caravan. 

We hebben een zoon met vriendin en kleinkind van 6 en een dochter, 

die allemaal in Utrecht wonen, dus komt onze kleindochter af en toe 

logeren, wat we leuk en gezellig vinden. 

Ik heb 25 jaar waterpolo gespeeld, waarvan de meeste wedstrijden in 

het zwembad in Aalten en meer dan 20 jaar gezongen bij het KWM in 

Winterswijk, eerst als 2e tenor later bij de baritons. 

We werden verrast door de uitstekende introductie eind augustus bij 

jullie koor, waar ik met veel plezier zing en waar een goede sfeer is. 



Wat me verrast heeft, is dat veel leden vlak voor aanvang van de repe-

titie binnenkomen en om 10 uur direct vertrekken. Dat was bij mijn 

vorige koor anders 

Wat betreft het repertoire is het wel even wennen. Sommige liederen, 

die we al kenden worden anders gezongen. Erg prettig is het, dat we 

ook sommige stukken direct konden meezingen. Verder komt het re-

pertoire wat éénzijdig over. 

Mooi en goed georganiseerd is bij jullie het vrijwilligerswerk in dienst 

van de vereniging en de sponsoring en ondersteuning van minderbe-

deelden in Oost-Europa. Jullie hebben een goede bestuurlijke organisa-

tie en een ruime accommodatie. 

                                                              Wim van der Kolk 

 

Wie is Gerrit Ruesink? 

Mijn naam is Gerrit Ruesink en ik ben in Aalten gebo-

ren op 9 maart 1943. 

Na een jaar of zeven ben ik verhuisd naar Winters-

wijk. In 1966 ben ik getrouwd met Janny Rensink uit 

Aalten. 

Wij hebben 3 kinderen, allemaal jongens, 2 schoon-

dochters en 5 kleinkinderen. Twee van die zonen wo-

nen in Zutphen en Dronten en één zoon woont er in 

Winterswijk. 

Janny heb ik leren kennen op de Aladna’s een koor dat onder leiding 

stond van Nico van Huet uit Aalten. Met onderbreking heb ik daar 12,5 

jaar gezongen, eerst als tenor en later als bas en met veel plezier. 

Dit koortje zong oorspronkelijk in de jeugddiensten in Aalten en later 

heeft men een paar operettes opgevoerd in het gebouw Elim. 

Toen deze groep er mee stopte, zat ik natuurlijk zonder en dit was niet 

was ik wilde. 

Het duurde niet lang of er kwam iemand om mij mee te nemen naar het 

Mannenkoor in Winterswijk en omdat het me daar goed beviel heb ik 

daar 43 jaar gezongen tot wij noodgedwongen er mee moesten stop-

pen. Bij het koor(KWM) heb ik 16 jaar in het bestuur en de muziek-

commissie meegedraaid, echter in 2 perioden. In de loop van die 43 

jaren heb ik veel koor ervaring opgedaan. 

In Aalten werd ik goed ontvangen en ik kende zelfs diverse leden van 

het ACM. Ik begin me nu thuis te voelen, ook mede door de goede 

sfeer, de goede opvang en het repertoire. 

Mijn andere hobby is sport en met name atletiek, ik ben medeoprichter 

van Archeus, de atletiekvereniging van Winterswijk waar ik 8 jaar 

penningmeester ben geweest en thans ben ik nog 2
e
 starter. 

Mijn werkgever was de belastingdienst, daar heb ik 41 jaar gewerkt, de 

laatste jaren in de buitendienst. 

Dit is mijn verhaal in vogelvlucht. 

Met zangers groeten, 

Gerrit Ruesink 



Wie is Poppe Kemper ? 

Graag voldoe ik aan je verzoek.  

Getrouwd ben ik met Gina Scholten. Wij hebben één 

zoon. Hij is getrouwd en samen hebben ze drie kin-

deren. Wij zijn erg trots op onze kleinkinderen van 

15,14 en 12 jaar. 

Ruim 40 jaar heb ik gewerkt bij de politie te Winters-

wijk. Tuinieren is mijn hobby, naast zingen. Zingen 

deed ik al op 16 jarige leeftijd. Eerst in een gemengd 

koor, daarna, in het Christelijk Mannenkoor te Stadskanaal. Dit deed ik 

tot ik in militaire dienst moest. 

Nadien solliciteerde ik bij de politie en kwam ik terecht in Winters-

wijk, alwaar twee achterburen van mij, (Ik weet niet meer op welke 

wijze zij hoorden dat ik had gezongen in een koor) mij benaderden om 

lid van het Kon. Winterswijk Mannenkoor te worden. 

Ruim 30 jr. bleef ik hier lid van tot het koor werd opgeheven. Doordat 

Jan Hartemink en ik naast elkaar stonden als 2e tenoren, kwam het ge-

sprek op het Chr. Mannenkoor te Aalten. Wij woonden twee concerten 

bij en werden uitgenodigd om repetities in Aalten bij te wonen. 

Wij waren erg onder de indruk van de wijze van uitnodiging. 

Inmiddels hebben wij ons als leden opgegeven in Aalten. 

                                             Poppe Kemper 

 

 

Wie is Henk Dunnewold?  

Graag wil ik een klein stukje in Nieuwsflits schrijven, 

zodat jullie weten met wie je het te doen hebt. 

Ik ben getrouwd met Thea, wij hebben drie kinderen, 

drie jongens. Daardoor vier kleinkinderen. 

Op school in Aalten heb ik het vak timmeren geleerd. 

Ben nu al weer 10 jaar gepensioneerd. 

De langste tijd heb ik bij de Monuta stichting gewerkt, 

als verzekeringsadviseur (26 jaar). Als ze me zoeken 

kunnen ze me vaak achter de computer vinden. Dat is één van mijn 

hobby’s. Verder gaan we graag een weekje weg. 

Thea en ik doen vrijwilligers werk bij de Voedselbank. Het is jammer 

dat dit nodig is. Maar goed dat het er is. Verder werk ik ook graag in 

onze tuin. We wonen heerlijk in een houten woning aan de rand van 

Winterswijk. 

Zo, nu weten jullie dacht ik genoeg. 

Ik hoop op een fijne tijd bij jullie op het koor te hebben. 

     Henk Dunnewold. 



Wie is Jan Hartemink ? 

Jan Hartemink, geb. te Aalten 9-3-1946. Broer van 

Gerrit Hartemink. 

Na de HBS in Aalten ca 1 jaar bij kerstballen-

Kaemingk gewerkt, daarna in militaire dienst het 

landsbelang gediend. Sedert 1967 in dienst bij de 

ING Bank. Achtereenvolgens 38 jaar bij deze werk-

gever gewerkt in Amsterdam, Apeldoorn,  

Winterswijk en Enschede. In deze periode 8 keer 

verhuisd. In 1972 met de Groningse Anita getrouwd, die bij de AA-

Bank in Apeldoorn werkte. Een bankstel werd zo’n huwelijk genoemd. 

We hebben geen kinderen. In 2004 verhuisd naar de Oranjelaan 6 in 

Aalten en na een spannende hartoperatie in Nieuwegein voor de twee-

de keer geboren. Vanaf 1977 tot dit jaar met veel genoegen lid van het 

KWM in Winterswijk geweest en recentelijk op bijzonder prettige wij-

ze door het ACM verwelkomd. 

 Jan Hartemink 
 

Zingen 10 december familie Hobé 

Aanwezig: 16.30 uur in Partycentrum ’t Noorden 

Kleding: Outfit B - zwarte broek, lila overhemd, aubergine T-shirt 

en zwarte schoenen 

Zingen: * Samen te dienen 

  * Tebe Poem 

  * Alles wat ademt 
 

Optreden Zonnebloem 17-12-2016 
 

Programma optreden Zonnebloem in de  

Hofnar op 17 december 

Dirigent : Yvonne Beeftink 

Kleding    : Outfit B - zwarte broek, lila over 

                       hemd, aubergine T-shirt en  

                                                  zwarte schoenen 

14.30 uur  : aanwezig in ons oefenlokaal van ”de Hofnar”        

14.55 uur : opstellen op podium  

15.00 uur : Aanvang optreden     

Samenzang : Lied 477: Komt allen tezamen: vs. 1, 2 en 4   

Samenzang : Lied 476: Nu zijt wellekome: vs. 1, 3 en 4    

ACM  : O du Fröhliche  

  Stille Nacht  

  Leise rieselt der Schnee  

Samenzang : Lied 481 Hoor, de engelen zingen de eer: vs. 1, 2 en 3  

Samenzang : Lied 482 Er is uit ’s werelds duistere wolken: vs. 1 en 3  
 

Optreden Merel met 2
e
 deel kerstverhaal en lied  

   



ACM  : Kerstzang  

  Born in Bethlehem  

  Mary’s boy child  

  Alles wat ademt (vrede is ver)  

Samenzang : Lied 487 Eer zij God in onze dagen: vs. 1, 2 en 3  

Samenzang : Lied 486 Midden in de winternacht: vs. 1, 2 en 4  

Samenzang : Ere zij God  
 

± 16.15 uur : Afsluiting  
 

Na ons optreden is er koffie en krentenwegge, en   

nog een optreden van midwinterhoornblazers. 
 

 

Adventswijding 2016 

 

Programma Adventswijding 18 december 2016 in de Zuiderkerk 

Aanwezig : 16.45 uur om in te zingen 

                    Na het inzingen en vóór het optreden is er koffie en zijn  

                    er broodjes. 

Kleding    : donkerblauw kostuum, lila overhemd, lila stropdas,  

          zwarte sokken en zwarte gepoetste schoenen. 

 

Aanvang Adventswijding19.00 uur 

Vooraf Eendracht 

ACM:         - O du Fröhliche 

Opening voorzitter ACM 

Samenzang: Lied: 477: 1 en 4  Komt allen tezamen (orgel) 

ACM: - Kerstzang 

   - Leise rieselt der Schnee 

   - Eens in lang vervlogen tijden met saxofoon kwartet 

   - Christ was born 

Eendracht  

ACM: - Stille Nacht 

Samenzang: Eeuwen geleden. (orgel) 

- Lied: 468: 1 en 3 Prijs de Heer die herders prijzen (orgel) 

- Lied: 481: 1 en 2 Hoor, de engelen zingen de eer (orgel) 

Toespraak/overdenking  
ACM:  - Away in a manger (solisten) 

- Mary’s boy child (koor + solisten) 

- Born in Bethlehem 

- Happy Christmas 

Eendracht 

ACM/Eendracht: King All-Glorious  

Sluiting voorzitter Eendracht 
 

 
Ere zij God  
 



Felicitaties 

 

In de maand november waren jarig: Albert Scholten, Henk Luimes, 

Auke de Vries en onze dirigent Susanna Veerman 
 

In december zijn jarig: Gerrit Bussink, Wim van der Kolk,  

Piet Langstraat, Theo van Noord en Bennie Tuenter 
 

Dame en heren, hartelijk gefeliciteerd! 
 

Verkeersregelaars  

 

In de week van 27 oktober hebben de verkeersregelaars weer hun 

examen gedaan en iedereen die examen gedaan heeft is geslaagd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freek Gussinklo 

Herman Luiten 

Tiny Oosterink 
 

Dame en heren van harte gefeliciteerd. 

Fijn dat jullie je ook op deze manier beschikbaar willen  

stellen voor het koor. 
 

Communicatie Commissie 

 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots 

* Gerrit A. Oosterink 
 

Het e-mailadres van de commissie is:  

acm.nieuwsflits@gmail.com 
 

 

 

Dit zijn de namen: 

Joop Droppers 

Henk Klumpenhouwer 

Henk Meijer 

Wim Geurink 

Dick Wikkerink 

Arie te Lindert 

Hans Klumpenhouwer 

Erik Wikkerink 

Gerrit Hartemink 

Henk Luimes 

Jan Droppers 

Auke de Vries 

Jan Oosterholt 

 

Jan Bongen 

Erik Navis 

Henk Schutte 

Gerrit Krieger 

Wim ter Horst 
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