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Agenda 
 

28 maart 2017 jaarvergadering in ons rep. lokaal 

02 april 2017 medewerking dienst Zelhem  

(zie deze Nieuwsflits) 

01 mei  2017 optreden in de Pronsweide in Winterswijk 

20 mei 2017 korenfestival Kampen 

17 september 2017 medewerking aan morgendienst in Bredevoort 

28 

15 

 

17 

23 

oktober 

december 

 

december 

december 

2017 

2017 

 

2017 

2017 

 

jubileumconcert 

gezamenlijk Kerstconcert met ACM Apel-

doorn in de Grote Kerk in Apeldoorn  

Adventswijding in de Zuiderkerk 

Kerstconcert samen met het Chr. Mannenkoor 

Zelhem “Aan de vooravond van Kerst” in de 

Remigiuskerk in Hengelo (Gld) 

 

    

 

 

 

 



Van de bestuurstafel  

  

We zijn alweer een paar weken aan het zingen in 2017. 

2017 wordt een belangrijk jaar voor het ACM. Het zal vooral in het 

teken staan van het jubileumconcert op 28 oktober. Dat moet iets 

moois worden. En als we zien welke nieuwe stukken we daarvoor al 

hebben gekregen, dan heb ik er alle vertrouwen in. Dank aan de mu-

ziekcommissie die (samen met Susanna) deze selectie gemaakt heeft. 

En ook zo dat we er direct mee konden beginnen, want we kunnen 

geen tijd verliezen. Er moet gewoon flink gestudeerd worden om dat 

concert tot een succes te maken. Daar zijn we, als het goed is, met z’n 

allen mee bezig. 

In dat licht moeten ook mijn opmerkingen over het praten tijdens de 

oefenavonden gezien worden. Het is nodig dat we met z’n allen de 

schouders er onder zetten, en nalaten wat daarbij hindert.  

Maar het is niet alleen het jubileumconcert dat ons bezig houdt, we 

worden gevraagd om onze medewerking aan meerdere concerten te 

geven. Dat is toch een mooie ontwikkeling, dat we door anderen ge-

vraagd worden! Voor een groot deel danken we dat aan Susanna die de 

contacten heeft, maar het heeft ook met de kwaliteit van ons koor te 

maken, want anders krijg je dergelijke uitnodigingen niet. 

Het bestuur heeft inmiddels medewerking toe-

gezegd aan een gezamenlijk kerstconcert met 

het ACM uit Apeldoorn op 15 december. Dit 

koor staat onder leiding van Jacob Schenk, die 

ook de dirigent was van het Chr. Nationaal 

Koor. En dat kerstconcert wordt in de Grote 

Kerk in Apeldoorn gehouden. Alleen dat al lijkt 

me een feest, om in zo’n kerk te mogen zingen!  

Ook kregen we een uitnodiging van het Chr. 

Mannenkoor Zelhem om mee te werken aan het 

Kerstconcert “Aan de vooravond van Kerst” in 

de Remigiuskerk in Hengelo (Gld) op zaterdag 

23 december. Er vanuitgaande dat het pro-

gramma van deze avond voor een groot deel 

samenvalt met ons programma van de Adventswijding heeft het be-

stuur positief gereageerd op deze uitnodiging. Vroeger heb ik weleens 

verzucht na een optreden in de Adventswijding, dat het zo jammer is 

dat je maar één keer dat programma kan uitvoeren. Maanden heb je er 

op geoefend, en na één optreden is het afgelopen. Dit jaar krijgen we 

dus de mogelijkheid om 3 keer op te treden in die Kersttijd. Prachtig 

toch! 
 

De voorzitter 

 

 



Terugblik Nieuwjaarsreceptie  

 

Je bent lid van een mannenkoor om te zingen. Maar een koor is meer 

dan dat! Je gaat er ook heen voor de gezelligheid. Daarom was er op 9 

januari een nieuwjaarsreceptie van het ACM. In de serrezaal van de 

Hofnar werd iedereen met z’n partner verwacht om 8 uur ’s avonds. 

Dit zijn van die gelegenheden dat de meesten vroeger komen, dan hoef 

je niet alle tafels langs om iedereen het beste te wensen voor het  

nieuwe jaar. Ben je op tijd, dan komen ze tenminste bij jou langs, ja,ja.  

De zaal was goed bezet ondanks enkele afmeldingen o.a. Susanna, we-

gens griep, en Yvonne vanwege een inbraak bij haar ouders.  

Dick Wikkerink heet iedereen welkom op de van hem bekende fijne 

manier. Ook dit keer weer met een gedicht over de toestand in de we-

reld en wat dat met je doet. Van onze penningmeester Erik Wikkerink 

hebben we weer bonnen gekregen voor 2 consumpties, dat bleek voor 

velen niet genoeg. Het was een gezellig samenzijn. Ik mocht de jubila-

rissen de onderscheidingen opspelden. Als je dat voor het eerst doet, is 

het even wennen. Zeker als je dat mag doen bij Henk Heusinkveld, 

iemand die zoveel voor het koor gedaan heeft, ook als voorzitter. Mooi 

vind ik om dan van hem zelf te horen wat hem beweegt om elke maan-

dagavond naar het koor te gaan. Dat geldt ook voor Arie te Lindert, 

hoewel die liever zingt dan praat, 

zo te horen. Dat in tegenstelling tot 

Schelte Zeilstra die de microfoon 

pakt en precies uit de doeken doet 

hoe hij bij het koor is gekomen, tot 

verbazing van z’n familie. Maar ja, 

als je al 60 jaar bij het koor bent, 

en dan ook nog getrouwd met Wil-

lemien, dan heb je heel veel te ver-

tellen. En wanneer Geert Hobé 

even stil viel, vulde Willemien het naadloos aan. Prachtig om te horen 

hoe het allemaal zo gekomen was destijds, in 1956. De oprichting van 

het koor, de eerste repetities, en het trouwen, echt geweldig!  

We konden ook kijken naar een collage van foto’s van onze optredens 

in het afgelopen jaar. Via de beamer geprojecteerd, mooi werk van 

Gerrit Oosterink en uiteraard Tiny, want Gerrit, wat zou je zijn zonder 

je vrouw! We hebben de gastheer bedankt voor zijn vriendelijk ont-

haal, maar ja, wat is nou een “piezeltje”? Frank begreep het niet. Wel 

maakte hij van de gelegenheid gebruik om het mannenkoor te bedan-

ken voor de klandizie, en voor de hulp met het bemannen van de gar-

derobe bij alle evenementen. We kunnen terugkijken op een goed be-

gin van het jaar 2017, een jaar waarin we hopelijk veel kunnen zingen, 

maar ook veel samen kunnen beleven.  

  

Arnold Rots  



Optreden 2 april in Zelhem 
 

Op zondag 2 april geven we onze medewerking aan een dienst van de 

stichting “De Opdracht” in Zelhem. Die dienst begint om 19.30 uur, 

maar wij willen er om 18.30 uur zijn, zodat we voldoende tijd hebben 

voor het inzingen. Vertrekken om 18.00 uur bij de Hofnar om bij el-

kaar in de auto te gaan zitten.  

Aanwezig:  18.30 uur  

Dirigent:  Susanna Veerman,  

Begeleiding: Yvonne Beefting  

Waar:   Cultureel Centrum de Brink, Stationsplein 12, 

Zelhem; Ingang en parkeren aan de achterzijde 

Kleding: outfit C, donkerblauw kostuum, lila overhemd, lila 

stropdas, zwarte sokken, en zwarte gepoetste 

schoenen. 

Programma:      1 Groot is Uw trouw 

2 Wees Heer mijn Gids 

3 Jezus mijn Heiland 

4 Heer ik kom tot U 

5 Nader mijn God bij U 

6 Vaste Rots  
 

 

Facebook ACM 

 

Het ACM is nu ook op Facebook te vinden. Op verzoek van het be-

stuur heeft Gerrit Bussink een pagina aangemaakt voor de vereniging 

onder de naam: Aaltens Christelijk Mannenkoor. Dit is de officiële pa-

gina van het koor, niet te verwarren met een pagina onder de naam: 

Aaltens Mannenkoor. Gerrit heeft ook het beheer ervan. Heb je een 

bericht voor deze pagina of foto’s, geef het door aan Gerrit, en hij kan 

het plaatsen. Het geeft ons ook de mogelijkheid om breder aandacht te 

geven aan onze activiteiten. Een mooie ontwikkeling dus!  

En alvast bedankt, Gerrit, voor je werk hiervoor!   

 

Stemvorming  

 

De stemscholing start weer:  

27-02 : bassen  

06-03 : baritons  

13-03 : 2e tenoren  

20-03 : 1e tenoren  

Dit begint om 19.15 uur. Zorg dat je op tijd aanwezig bent!  

  

 



Sponsoren 

 

We hebben er nieuwe sponsoren bij!  

Via Piet Langstraat zijn sponsor geworden:  

- Kapsalon Ter Maat aan de Landstraat,  

- Makelaardij-Verzekeringen Mensink Berndes, Varsseveldsestr.w. 70, 

En Frank Wensink van de Hofnar wil ook sponsor zijn. 

Deze bedrijven willen ons koor steunen. Zij betalen allen  

jaarlijks € 50,- en daarvoor krijgen ze een 

vermelding op de website en worden bij 

toerbeurt vermeld in de Nieuwsflits. Als u 

de mogelijkheid hebt, maak dan gebruik 

van hun diensten.  

Ook hebben we tijdens de Nieuwjaarsre-

ceptie twee banners onthuld die we gekre-

gen hebben van onze sponsor ’t Noorden. 

Hartelijke dank voor dit gulle gebaar. Als u 

zin hebt in een pannenkoek, bij het Noorden hebben ze te kust en te 

keur! 

  

Zieke leden 

 

Poppe Kemper en Ab Hoefman 

 

Heren, van harte beterschap 
 

Felicitaties  

  

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

Martin Meijer, Hans Pennings en Arnold Rots 

 

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! 
 

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 
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