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Agenda 
 

09 

16 

28 

januari 

januari 

maart 

2017 

2017 

2017 

Nieuwjaarsreceptie 

Eerste oefenavond 2017 

Jaarvergadering in ons rep. lokaal 

 (zie deze Nieuwsflits) 

02 april 2017 medewerking dienst Zelhem 

01 mei  2017 optreden in de Pronsweide in Winterswijk 

27 mei 2017 korenfestival Kampen 

17 september 2017 medewerking aan morgendienst in Bredevoort 

28 oktober 2017 jubileumconcert 

    

Van de bestuurstafel 
 

Je zal maar voor je rust bij een mannenkoor gaan. 

Dan was het de afgelopen week ietsje anders! 

Eerst de receptie van Geert en Willemien Hobé. Als er iemand in het 

koor een serenade heeft verdiend, dan is het wel Geert. Wat een trouw 

vanaf de oprichting. We hebben ook met plezier gezongen, al was het 

begin wat weifelend. Maar het slot met “Alles wat ademt” klonk over-

tuigend. En het was gezellig om daarna het glas te kunnen heffen met 

het 60-jarige bruidspaar! 

Dan maandagavond de laatste oefenavond voor de optredens. Het 

blijkt dat er altijd nog weer wat bij te schaven valt, aan de uitspraak, 

 



aan de mond die echt open moet, aan de zuiverheid. Susanna en Yvon-

ne doen hun best om het ons in te prenten.  

Dan dinsdagavond een bestuursvergadering. De volgende zaken zijn 

het vermelden waard: 

- De jaarvergadering wordt gehouden op 28 maart 2017; 

- Herman Luiten en Wim Pennings zijn aftredend en niet herkies-

baar. In hun plaats zoeken we 2 leden die de vereniging kennen 

en er aan willen meewerken. Wil jij dat? Laat het de voorzitter 

weten. 

- De kledingcommissie krijgt opdracht om iets te zoeken dat we 

aan kunnen trekken bij outfit B, wanneer het geen zomer meer 

is, bv. een gilet of bodywarmer, en met voorstellen te komen op 

de ledenvergadering. 

Terugblik Zonnebloem 17-12-2016 

Zaterdagmiddag het optreden voor de Zonnebloem. Een paar maand 

geleden hadden Herman Luiten en ik een gesprek met de leiding van 

de Zonnebloem hoe zij dit optreden ingevuld wilden zien. Daar hadden 

ze een duidelijke mening over: samenzang, Nederlandstalig, en binnen 

de tijd blijven. Wij van onze kant wilden ook de nummers van de Ad-

ventswijding in een soort generale repetitie ten gehore brengen. Met 

deze uitgangspunten heeft de muziekcommissie een programma sa-

mengesteld, en dat hebben we zaterdagmiddag gezongen onder leiding 

en begeleiding van Yvonne. Na afloop erg blijde en goede reacties! Ik 

had mooi zicht op een mevrouw in een rolstoel die met de ogen dicht 

zat te genieten als we zongen, en samen met haar man volop meezong 

bij de samenzang, prachtig toch! Wat een dankbaar publiek! Hulde 

voor iedereen die er aan meegewerkt heeft, uiteraard ook voor Dick 

Wikkerink die druk was met het podium en de versterking. En over het 

vooroordeel dat er in de Pol niet is te zingen, moeten we het nog eens 

hebben, is mijn idee. 



Terugblik Adventswijding 2016 

 

En dan de Ad-

ventswijding. 

Eerst wat niet goed 

ging. We hadden 

gedacht dat het een 

oplossing was om 

de 1e tenoren die 

niet meer op de 

stoelen konden zit-

ten op de voorste rij 

in de kerk te laten 

plaatsnemen. Mis-

schien spreek ik 

voor m’n beurt, 

maar mijn idee is: 

eens maar niet 

weer. We moeten 

voor volgend jaar 

een andere oplos-

sing zien te vinden, hoe dan ook! Want dit geschraggel ontsierde een 

verder prachtige avond. Mooi zo’n volle kerk, een mooi afwisselend 

programma. 

En wat een verschil: na het oorverdovende slot van de “Russian 

Christmas” van de Eendracht, wij met “Stille Nacht”, groter contrast 

was niet denkbaar. En kippenvel krijg ik bij “King all-glorius”. Wat 

een prachtige finale, en dan Susanna die tijdens het dirigeren ook nog 

een solo kan zingen, werkelijk schitterend. 

Wat kan muziek met een mens doen! 

Dat waren ook de reacties die ik na afloop hoorde. 

Bedankt weer iedereen die zijn of haar bijdrage aan dit gebeuren heeft 

geleverd, ook de dames die voor de koffie en broodjes zorgden,  

BEDANKT! 
 

De nieuwjaarsreceptie 9-01-2017 

 

Op 9 januari 2017 om 20.00 uur wordt iedereen verwacht in de Serre-

zaal van de Hofnar. En uiteraard je partner ook. We hebben 3 jubilaris-

sen die 25 jaar bij het koor zijn: Henk Heusinkveld, Schelte Zijlstra, en 

Ari te Lindert. En dan hebben we 1 lid die 60 jaar bij het koor is, wie 

zou dat kunnen zijn? Aan deze heuglijke feiten willen we dan aandacht 

geven. 

De eerste 2 consumpties zijn voor de vereniging, de rest behoort u zelf 

af te rekenen. 
 



Van de penningmeester 
 

LET OP: Zoals op de laatste ledenvergadering is afgesproken, is de 

contributie vanaf januari 2017 verhoogd naar € 12,50 per maand. Dus 

als u met automatische overboekingen werkt dient u het bedrag aan te 

passen! 

Erik Wikkerink heeft het liefst dat u per kwartaal betaald i.p.v. per 

maand, dat scheelt in de kosten. Dus als u het bedrag aanpast, regel dit 

dan. En maak aan het begin van het kwartaal € 37,50 over! 

 

Zingen voor diamanten bruidspaar 
 

Op 10 december 2016 was er een recep-

tie ter gelegenheid van het 60-jarig hu-

welijk van ons erelid Geert Hobé en 

zijn vrouw Willemien. 

Nadat we ons verzameld hadden in een 

kleine bovenzaal van het partycentrum 

‘t Noorden hebben we het diamanten 

bruidspaar een zanghulde gebracht. 

Geert had 5 nummers opgegeven waarvan we er 3 hebben gezongen. 

We werden al met applaus, in een goed gevulde feestzaal ontvangen en 

na een korte speech van onze tweede voorzitter Dick Wikkerink heb-

ben we ‘Samen te dienen’, ‘Tebe Poem’ en als laatste nummer ‘Alles 

wat ademt’ gezongen. Daarna hebben 

we nog een tijdje bij elkaar gezeten 

en genoten van een drankje.  

Geert en Willemien bedankt en we 

hopen dat jullie nog heel lang bij el-

kaar mogen blijven in goede gezond-

heid. 

 

 

Felicitaties   
 

In de maand januari waren de volgende leden jarig: Wim ter Horst, 

Martin Meijer en Hans Pennings. 

 

In de maand februari zijn de volgende koorleden jarig: 

Willy Diersen, Joop Droppers, Gerrit Hartemink, Henk Heusinkveld, 

Hans Hoefman, Henk Meijer, en Henk Stronks (Bocholtsestraat) 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

 



Raambiljetten  

 

Om bekendheid te geven 

Aan diverse optreden 

Wordt er door leden 

Door Aalten gereden 

Zo werd er door de voorzitter een oproep 

 gedaan 

Om de bomen zonder raambiljet en spijkers  

te laten staan 

Maar toch zie de foto hier 

Een boom met papier 

Niet gespijkerd, maar geniet 

Volgens mij mag dat….. dan ook niet 

Ik weet waar deze boom staat 

En als er een boete van komt 

Weten wij wel raad 

En waar deze nota naar toe gaat 

Een gewaarschuwd man telt voor twee 

Doe er u voordeel mee!!! 

 

Communicatie Commissie 

 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots 

* Gerrit A. Oosterink 

 

We wensen iedereen fijne feestdagen toe en een gezegend 2017! 
 

Het e-mailadres van de commissie is:  

acm.nieuwsflits@gmail.com 
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