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Sponsoren van oktober 2016

Agenda
29 oktober 2016

Benefietconcert

31 oktober 2016

Open oefenavond

17 december 2016 Kerstviering met de Zonnebloem in de Hofnar.
18 december 2016 Adventswijding
09 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie

Van de bestuurstafel
We zijn het nieuwe seizoen weer begonnen! Een seizoen waarin we
het nodige te doen hebben, want we bestaan 60 jaar, en dat willen we
vieren.
We begonnen weer met de barbecue bij ‘t Romienendal. Vanwege het
weer was het binnen klaar gezet, onder leiding van Erik Wikkerink. De
zaal was heel goed gevuld, het eten weer uitstekend verzorgd, en iedereen liet het zich goed smaken.
Dick Wikkerink verwelkomde iedereen, en dacht dat je “Zitti zitti” ook
wel een Nederlands tintje kunt geven door er “zit’ie of zit’ie niet” van
te maken.
Een week later de eerste oefenavond. Eerst een ledenvergadering die
ook weer door Dick geleid werd, en waarin ik gekozen werd tot voorzitter. Om iedereen op de hoogte te brengen werd een brief van het

bestuur aan de vorige voorzitter voorgelezen en het antwoord van hem
daarop. Daarmee is deze zaak afgehandeld.
Vervolgens konden we 3 leden begroeten die om verschillende redenen korte of langere tijd verstek moesten laten gaan, te weten: Hans
Pennings, Frits Winkelhorst en Arie Jentink.
En waar we erg blij mee zijn is dat we daarna 5 nieuwe leden konden
voorstellen: Jan Hartemink, Ton Hoogenraad, Poppe Kemper, Wim
van der Kolk en Gerrit Ruesink.
De aanleiding dat zij bij ons komen is natuurlijk niet leuk, door gebrek
aan aanwas hield het mannenkoor in Winterswijk op te bestaan. Maar
wij zijn blij dat ze deze keuze gemaakt hebben, en wensen hen een
goede tijd bij ons toe!
Erik Wikkerink had een nieuwe indeling gemaakt, zodat de nieuwelingen naast hun mentor staan. Als je dat van voren bekijkt, kun je constateren dat de zaal aardig vol wordt. De muziekcommissie had voor
iedereen een complete map met alle stukken uit ons repertoire, dat was
goed voorbereid.
En toen konden we eindelijk weer zingen onder leiding van Susanna!
Soms zou je het haast vergeten, maar daar gaat het uiteindelijk wel allemaal om. Een fijn seizoen gewenst door jullie nieuwe voorzitter,
Arnold Rots

ACM 3 oktober 2016
Van de voorzitter
Op 29 aug. hebben jullie me gekozen tot voorzitter. Graag wil ik m’n
eerste indrukken met jullie delen. De aanleiding dat er een andere
voorzitter moest komen, was niet leuk. Het vertrek van Peter liet sporen na. Maar met het voorlezen van de brief van het bestuur aan hem,
en ook van zijn antwoord daarop, is dit hoofdstuk gesloten.
Dat betekende voor mij ook dat je er dan fris aan kan beginnen. Inmiddels heb ik al enkele bestuursvergaderingen bijgewoond, en dan blijkt
dat veel binnen deze vereniging goed georganiseerd is. Binnen het bestuur weet ieder wat er van hem verwacht wordt, en dat loopt gesmeerd. Voor de optredens zijn er draaiboeken waarin alles staat wat er
geregeld moet worden, en in de bestuursvergaderingen wordt de naam
er achter gezet van degene die het moet doen. Makkelijk is het dan dat
je mensen om je heen hebt met jarenlange ervaring.
Dat geldt niet alleen voor het bestuur, maar ook voor de commissies,
met name de muziekcommissie. Daar wil ik nog graag een vergadering
van bijwonen. De commissie die het jubileumconcert voorbereid,
kreeg te horen dat het orkest uit Bocholt, dat ons een paar jaar geleden
ook zo prachtig begeleid heeft op een adventswijding, dit voorjaar niet

naar Aalten kon komen. Het bestuur kreeg te horen dat Susanna in februari een concertreis naar de V.S. voorbereid. Dat heeft ons doen besluiten om het jubileumconcert naar oktober 2017 te verplaatsen. Dan
zijn we inmiddels bijna 61 jaar oud, maar als we wat doen, willen we
het goed doen.
Dit waren mijn eerste indrukken, graag hoor ik ook die van jullie!
Arnold Rots

BBQ ’t Romienendal
22 augustus 2016
Afgelopen maandag waren we weer
bij elkaar, niet om te zingen maar om
ons te goed te doen aan een heerlijke
barbecue. Plaats van handeling was ‘t
Romienendal.
Zoals een goed koorlid, en in dit geval
ook veel aanhang, betaamt, was iedereen keurig op tijd. Kon ook niet anders want het was etenstijd.
En ik denk dat er niet veel meer moeten melken dus geen probleem.
We werden verwelkomd door een deel van het bestuur, (hardwerkende
mensen) die een ieder voorzag van koffie of thee.
Iedereen zocht een tafeltje, het werd gezellig. Ik kreeg de indruk dat
een aantal mensen elkaar een halfjaar niet meer hadden gezien. Want
als je niet genoeg aandacht krijgt ga je harder praten. Bij een vrouwenvereniging kan ik me dat voorstellen, maar een mannenkoor?
Maar goed, het was gezellig, het werd rond kwart voor zeven wel wat
stiller in de zaal. Dat had niets te maken met de sfeer in de zaal, maar
alles met het eigenlijke doel.
Het vuur onder de bakplaten was aan gestoken, bakplaten? Jawel, het
gebeuren vond binnen plaats en daar kun je geen open vuur maken.
We deden ons tegoed aan van alles wat er aangeboden was. We deden
ons echt te goed. Ik verdenk er enkelen van dat ze die dag niet gegeten
hadden, gezien het aantal keren dat ze te vinden waren bij de bakplaten. Het was goed, het was ook best wel leuk om iedereen weer te zien
en de aanhang leer je dan ook wat beter kennen. Susanna was er natuurlijk ook samen met haar Wim, en Yvonne was er ook. Kortom een
prima avond om weer te starten voor het winterseizoen waar we ook
weer een aantal mooie dingen gaan doen. En dat zingen daar gaat het
toch om. Dick zou Dick niet zijn dat hij ook het laatste woord had, na
een bedankwoordje ging iedereen weer voldaan naar huis. Het was
goed, het was gezellig en nu gaan we weer zingen, want dat is toch
waar het om gaat. Het is een goede traditie om op deze manier weer te
starten.

Ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het slagen
van deze avond.
Geschreven door:
Voor de foto’s zie: www.acmaalten.nl

Benefietconcert 29 oktober 2016
Aanwezig: Inzingen om 18.00 uur Zuiderkerk
Kleding : Outfit B, zwarte broek, lila overhemd, aubergine T-shirt
en zwarte schoenen.
Programma:
Welkom door de voorzitter
Samen: Lof zij den Heer of Mijn Herder is de Here God
Blok 1:
Vriendschap
Blok 2:
Crescendo
Blok 3:
ACM
1. Nader mijn God bij U
2. Bring him home
3. Veni Jesu
Toelichting project ds. Kooistra
Blok 4:
Vriendschap
Blok 5:
Crescendo
Blok 6:
ACM
4. Lead me Lord
5. solisten: Im Abendrot
6. koor+solisten: The Rose
7. Zitti, Zitti moviamo a vendetta
Afsluiting door de voorzitter.
Samenzang met de gemeente: U zij de glorie

Open oefenavond 31 oktober 2016
Denken jullie aan de open oefenavond? Probeer iemand mee te nemen
die ook van zingen houdt. Vertel hoeveel plezier het kan geven om een
avond te zingen, om mooie stukken in te studeren en uitvoeringen te
geven. En om dat samen te kunnen doen met zo’n 60 mannen onder de
bezielende leiding van Susanna Veerman. Jullie verhaal is de beste reclame voor het koor! Weten jullie iemand, neem dan contact op met
Gerrit Krieger.

Adres wijzigingen
Beste koorleden,
Als er een verandering komt in je adres, telefoon of e-mail, geef dat
even door aan de secretaris. (Herman Luiten)
Dan wordt het aangepast in de ledenlijst.

Garderobe in “De Hofnar”
Beste heren en dames,
Het afgelopen seizoen hebben een aantal leden en dames meegewerkt
aan het weghangen van jassen, tassen enz. tijdens grote evenementen
in “De Hofnar”. Deze samenwerking is zo goed bevallen dat Frank
Wensink, beheerder van “De Hofnar” via mij het koor verzoekt om
weer mee te werken bij de garderobe.
Hij denkt hierbij, tot nu, aan de volgende data:
18 november 2016 – concert tributebands van Guns and Roses en
Queen (tijd 19.15 – 02.00 uur – minimaal 6 personen)
1 januari 2017 – Nieuwjaarsborrel en event (zeer druk gebeuren van
00.30 – 07.00 uur – Minimaal 8 personen, liever meer)
10 februari 2017 – Tributeband UB40 (tijd 19.15 – 02.00 uur – minimaal 6 personen)
16 april 2017 (1e paasdag) - ???????? (tijd 19.15 – 02.00 uur – minimaal 6 personen)
Natuurlijk kan er gekeken worden of de medewerkers een deel van de
avond aanwezig zijn. Dit kan men ook opgeven.
Graag persoonlijk tijdens de repetitie of via de mail opgeven bij Auke
de Vries (ar.de.vries@kpnmail.nl)
De ervaring van de mensen die afgelopen seizoen meegewerkt hebben
waren zonder uitzondering zeer positief. Het levert ons als koor ook
een behoorlijk zakcentje op.
Denk er dus over na, overleg het en meldt je graag voor minimaal één
avond aan.

Voorbereiding Adventswijding 2016
Keuze liederen concert /samenzang en opstellen programma.
Vooraf 19.30 Eendracht
19.30 ACM: O du Fröhliche
19.32 opening voorzitter
19.35 samenzang: 477 Komt allen tezamen (orgel)
19.38 ACM: Kerstzang
19.40 ACM: Eens in lang vervlogen tijden
19.43 ACM: Leise rieselt der Schnee

19.45
19.55
19.58
20.01
20.04
20.07
20.10
20.20
20.23
20.26
20.30
20.35
20.42
20.45
20.50

Eendracht
Gedicht koorlid
ACM: Stille Nacht
samenzang: Eeuwen geleden. (orgel)
,,
: 468 Prijs de Heer die herders prijzen (orgel)
,,
: 481 Hoor, de engelen zingen de eer (orgel)
Toespraak/overdenking/ voorstellen project
ACM: Born in Bethlehem
ACM: Mary,s boy child
ACM:Happy Christmas
Eendracht
ACM/Eendracht (overgang) Celebration of hope
Sluiting
Ere zij God
Samenzang: steeds 2 coupletten.

Felicitaties
In de maand september zijn jarig: 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.
Dame en heren, hartelijk gefeliciteerd!

Verkeersregelaars
Nieuwe verkeersregelaars zijn welkom.
Aanmelden bij Auke de Vries i.v.m. de aanmelding voor het examen.
Het examen voor de verkeersregelaars staat gepland op donderdag 27
oktober om 19.00 uur op Schaersvoorde locatie Stationsplein.

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

