
       7
e
 Jaargang, nummer 4, juni 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    Sponsoren van juni 2017 
 
 

 

 

 

 

Agenda 

 

 

03 

18 

21 

 

juli 

augustus 

augustus 

 

2017 

2017 

2017 

 

laatste repetitie avond 

BBQ bij de Hofnar 

eerste repetitie na de vakantie 

17 september 2017 medewerking aan morgendienst in Bredevoort 

28 

15 

 

17 

23 

 

 

05 

27 

 

16 

oktober 

december 

 

december 

december 

 

 

mei 

oktober 

 

december 

2017 

2017 

 

2017 

2017 

 

 

2018 

2018 

 

2018 

 

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) 

Regioconcert in samenwerking met KCZB 

Benefietconcert, samen met het Apeldoorns 

Chr. Mannenkoor in de Zuiderkerk te Aalten 

Adventswijding samen met de Eendracht. 

 

    

 

 

 

 



Van de bestuurstafel  
 

Het is al weer bijna vakantie en dan zit de eerste helft van het jaar er 

weer op. Maar voor het zover is eerst nog de volgende zaken uit de 

bestuursvergadering van 6 juni: 

 

- 3 juli is de laatste oefenavond voor de vakantie. Dan willen we 

zonder pauze zingen tot 21.30 uur, om elkaar daarna aan de bar 

een fijne vakantie te kunnen wensen. Dit is wel voor eigen reke-

ning 
 

- Op 18 augustus kunnen we elkaar weer ontmoeten op de barbe-

cue, ditmaal bij de Hofnar. We beginnen om 17.30 uur en we 

stoppen om 21.30 uur. Hier zijn uiteraard de partners ook wel-

kom. We zijn benieuwd hoe dat bevalt bij de Hofnar! U dient 

zich wel vooraf op te geven, er zal een lijst klaar liggen. Aan de-

ze avond zijn geen kosten verbonden. 
 

- 21 augustus is weer de eerste oefenavond om 20.00 uur. Net als 

vorig jaar hebben we dan eerst een ledenvergadering voor de 

verkiezing van een voorzitter. Het bestuur stelt Jan Bongen voor 

als kandidaat. Jan is bereid om eerst de periode van Peter van 

Beerschoten af te maken die afloopt in maart 2018, om vervol-

gens ook een nieuwe periode van 4 jaar te aanvaarden. Het be-

stuur is hier erg blij mee, want daarmee is ook continuïteit be-

reikt in deze belangrijke bestuursfunctie. 

Bent u het hiermee niet eens, of wilt u een andere kandidaat 

voorstellen, dan vragen we u om dat minimaal 14 dagen voor de 

vergadering schriftelijk aan het bestuur mee te delen. 

  

- Voor onze optredens in de Zuiderkerk huren we altijd een podi-

um. Omdat dit te klein was, is er een uitbreiding gemaakt. Dat 

zijn 4 stukken multiplex van ca. 1 meter breed, en ca. 2 meter 

lang. Wie van onze leden heeft hiervoor een droge en makkelijk 

bereikbare bergruimte waar deze delen veilig kunnen staan? 

Graag melden bij de voorzitter. 
 

- De bijdrage voor de partners die mee geweest zijn naar Kampen 

moet nog afgehandeld worden. Erik heeft het liefst dat die € 20,- 

wordt overgemaakt naar de rekening van het ACM, te weten: 

NL 68 RABO 0310 5542 25. Maar er zal ook de mogelijkheid 

zijn om het contant te betalen, bij Erik, en als hij er niet is, bij 

Ad Doornink. 

En als u dan toch naar uw bankgegevens kijkt, Erik liet weten 

dat er nog een paar leden zijn die hun bijdrage niet hebben aan-

gepast van € 9,00 naar € 12,50 per maand, dat is toch een beetje 

slordig. 

 

- Voor 2018 zijn er al de nodige afspraken voor optredens ge-

maakt, kijk maar in de agenda. En er komt er nog één bij: 



Op zaterdag 5 mei organiseren we, in samenwerking met de 

KCZB, een regioconcert! Daarvoor hebben we andere koren uit-

genodigd, en van de Joysingers uit Dinxperlo inmiddels een toe-

zegging. We zijn blij dat op deze datum te kunnen doen, en het 

thema zal dan ook zijn: “Bevrijding”. 

 

- Beth San heeft ons verzocht weer eens bij hen op te treden, om-

dat ons zingen door de bewoners in het verleden erg werd ge-

waardeerd. Er gaat nu een voorstel naar hen om dat op de laatste 

oefenavond voor de vakantie in 2018 te doen. Net als in het ver-

leden kunnen we dan daarna het seizoen afsluiten bij de Hofnar. 
 

- Op 27 oktober 2018 staat een benefietconcert gepland waarbij 

het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor naar Aalten komt om 

zijn medewerking daaraan te verlenen! Mooi hè, ook in 2018 

zullen we naar hartelust kunnen zingen! 
 

Dit waren de zaken uit de bestuursvergadering. 
 

De voorzitter  

 

Korendag Kampen 20 mei 2017 

Wat een dag, die 20
e
 mei! 

Het liep gesmeerd, het was mooi weer, er was markt, en er waren ter-

rasjes. En wat een kerken, wauw….. Stond er maar zo één in Aalten. 

Een geslaagde dag voor het mannenkoor! Jammer voor degenen die er 

niet bij waren, die niet konden, om welke reden dan ook. 

Iedereen was  om 08.00 uur bij het Noorden, de bussen ook, zodat we 

mooi op tijd konden vertrekken. Gelukkig dachten we er aan om 

Yvonne op te pikken in Doetinchem, stel je voor, wat hadden we deze 

dag zonder haar moeten beginnen! 

Door Erik en Dick was heel strategisch het restaurant “de 4 Jaargetij-

den” besproken, aan de IJsselkade, voor koffie en lekker gebak. En om 

11 uur was iedereen in de Bovenkerk. Dat is toch wel zo prettig als je 

het vergelijkt met de mannen van Mannenklank uit Glanerbrug, die 

nota bene tijdens het openingswoord van de voorzitter nog binnen 

kwamen en toen hun plek nog moesten zoeken. Toen had Jan Ooster-

holt ons allang keurig de voor ons gereserveerde banken in gediri-

geerd. Dat gaf ons ook de mogelijkheid om eens goed rond te kijken. 

Wat een kerk, he! Enorme pilaren, en hoog…..  en dan te bedenken dat 

het oudste gedeelte al in de 12
e
 eeuw gebouwd is! Henk Meijer had 

ons er al één en ander over verteld in de vorige Nieuwsflits, waarvoor 

dank! 



Maar goed, we 

kwamen om te zin-

gen, en naar andere 

koren te luisteren. 

Mannenklank uit 

Glanerbrug maakte 

indruk op mij. Alles 

zonder map! Amin, 

Tebe Pojem en Izje 

Cheruwimi klonken 

fantastisch. The Creation aan het eind was minder, omdat daar van die 

snelle stukken in zaten, en dat kwam niet uit de verf door de nagalm. 

Dat was ook de reden dat Yvonne toen voor ons de keuze maakte voor 

langzame nummers, en dat was een goede beslissing. 

Dan ben je aan de beurt, loop je naar voren, toch wel onder de indruk 

van zo’n enorme ruimte, eeuwenoud en alle stormen doorstaan, en dan 

stap je op een podium, modern, aluminium, en het piept, en het kraakt, 

en het zwiept, en het buigt door, en je vraagt je af of het ons wel zal 

houden, en of het zal houden tot het eind van de dag, wat een verschil! 

Maar wat een zingen daar, heerlijk. “Nader mijn God bij U”, met de 

map dicht. 

“Lead me Lord”, prachtig. In Aalten, rond diezelfde tijd, werd het ook 

gezongen in de dankdienst voor het leven van Riet Langstraat.  

Heel bijzonder! 

Met “I wish I had given Him more” met de solo van Martin hebben we 

ons onderscheiden van de andere koren, die dat niet hadden. Je moet 

ook maar durven, in zo’n kerk, met zo’n publiek! Chapeau, Martin! 

Omdat we de laatste waren van deze carrousel, was er gelegenheid na 

te praten met mensen van de andere koren. Met name van leden van 

Mannenklank hoorde ik zeer positieve reacties over ons optreden. Ze 

waren onder de indruk! 

Als je dan vanuit de Bovenkerk door de stad op weg naar de Buiten-

kerk bent, zie je overal op terrasjes bekenden. Ik ben doorgelopen naar 

een visboer, die ik ’s morgens al gezien had, en genoten van heerlijke 

vis. Je snapt dat die vis moet zwemmen, maar ook dat was geen enkel 

probleem. Vlak achter de visboer was een terras, waar we uiteindelijk 

wat te drinken kregen. Thomas Verbogt noemt dat in zijn column in de 

Gelderlander een terras-van-mijn-collega-komt-zo. Kunnen we afreke-

nen, juffrouw? Ik zal mijn collega even waarschuwen! Tja, op zo’n 

manier kan je denk ik ook in de horeca niet wat verdienen. 

Maar we kwamen om te zingen. 

Dat hebben we ’s middags gedaan in de Buitenkerk. Ook erg groot, 

niet zo hoog als de Bovenkerk, maar toch… Yvonne had “Lead me 

Lord” vervangen door “Tebe Pojem”, en “Mijn Herder is de Here 

God” toegevoegd. Bij dit lied vergat Yvonne het “Amen” weer, net als 

bij de generale repetitie. Ik vond het wel knap dat niemand van ons het 

inzette, want dat zou het pijnlijk gemaakt hebben. 



Bij “You raise me up” was de concentratie minder, want waar Yvonne 

afsloeg aan het eind bij “Than I can be”, bleven er een aantal bassen 

doorzingen, en dat kon zelfs ik horen. 

In deze kerk vond ik het rommeliger dan ’s morgens, er werd meer ge-

lopen, koffie gedronken, naar toilet enz., maar met plezier heb ik ge-

luisterd naar De Regenboog uit Lunteren, een gemengd koor. Zij zon-

gen “Ik zal er zijn”, een prachtig lied en 4-stemmig. Het zou een mooie 

aanvulling zijn op ons repertoire, en we hebben het in de kast liggen, 

begreep ik. 

Het Twents Capella Ensemble maakte ook indruk met hun optreden. 

Zij hebben dezelfde dirigent als Mannenklank. Kun je zien wat een 

invloed de dirigent heeft op een koor! 

Voor de dames was er nog ruim de gelegenheid om inkopen te doen bij 

de Kamper middenstand, maar ik gaf de voorkeur aan een terras met 

uitzicht op de IJssel! Dat geeft toch een extra dimensie aan zo’n stad. 

En van oudsher is die rivier natuurlijk ook de reden dat er handel was, 

een echte Hanzestad. 

Om kwart over vier zat iedereen weer in de bus, en rond zes uur waren 

we weer bij het Noorden. Daar hebben ze ook een terras, en een heer-

lijk buffet. Gezellig om bij te praten, en een mooie afsluiting van een 

mooie dag! 
 

Arnold Rots 

 

Extra koorscholing  
 

Susanna wil graag met elke stemgroep een extra scholing doen, en wel: 

19-06 met de 2
e
 tenoren 

26-06 met de baritons 

03-07 met de bassen 

 

Jullie worden om 19.15 uur in de oefenzaal verwacht. Zorg dat je er bij 

bent, het komt de kwaliteit van het koor ten goede! 

 

Concept volgorde programma 

Jubileumconcert 28 oktober 2017 
 

Aalten’s Christelijk Mannenkoor + POT+ soliste. Wim Does, orgel, 

Yvonne Beeftink, piano. 

 

 a.c. betekent a capella (zonder begeleiding)  
  

 PROGRAMMA  

  - Lead me Lord (orgel)   

  - Inleidend woord voorzitter   

  - Nader mijn God tot u… (a.c.)   



- Vaste Rots (a.c.)     

 koor)   

- Izhe Cheruvimy van D. Bortniansky (strijkers + koor)   

- Sanctus+ Benedictus (met orgel) Ch. Gounod (Sanctus: 

orkest+     koor+ soliste)   

 - Intermezzo orkest ( 3 min)  

- F. Schubert. Uit de Deutsche Messe Heilig (a capella of 

met orkest)  en Agnus Dei (soliste + orkest)  

- Nachtgesang im Walde (4 hoorns + koor)  

- Intermezzo soliste: lied van Schubert met piano (2 min)  

- In abendrot (Schubert), kleinkoor a capella  

- Schubert: Die launige Forelle (kleinkoor + piano)  

  - Mozart O Isis und Osiris (koor+ orkest)  

- Mozart Zitti, Zitti (koor+ orkest)  

- Mozart Das klinget….(koor +orkest_  

- Mozart Placido e il mar…..(orkest+ soliste+ koor) Muziek 

komt volgende week.  

- Intermezzo: piano + soliste (3 min)  

  - I’ll wish….(piano + solist Martin Meijer)  

- Kleinkoor: Between heaven…..(piano)  

- Thanks be to God (piano + orgel)  

- Battle hymn of the Republic (orkest + koor+ soliste+ or-

gel) 

 

Ook al is het nog een concept, toch willen we jullie vragen om de 

stukken in deze volgorde in de concertmap te doen en zo beide mappen 

mee te nemen naar de oefenavonden. 

 

Verslag opzetten Rabobankboog  

tijdens Pinksteren in Zutphen t.b.v. 

Roparun 
De route van de Roparun van Hamburg naar Rotterdam liep op pink-

sterzondagavond en nacht door de binnenstad van Zutphen en aan ons 

(ACM Aalten) de taak 

om de Rabobank boog 

netjes neer te zetten. 

De Roparun is een esta-

fetteloop van meer dan 

500 kilometer van Parijs 

én Hamburg naar 

dam waarbij deelnemers, 

in teamverband, een 

tieve prestatie leveren om 

op die manier geld op te 

halen voor mensen met 



kanker. Een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens 

ook uit het motto: "Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen 

dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven". Een Roparun-

team bestaat uit maximaal acht lopers, die ieder gemiddeld zo'n 65 ki-

lometer lopen, oftewel meer dan 1 ½ marathon. Daarnaast bestaat een 

team uit minimaal twee fietsers en nog een aantal mensen in de bege-

leiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapi-

teins. Een team bestaat gemiddeld uit 25 personen. De afgelopen 25 

edities van de Roparun is al meer dan 72 miljoen euro opgehaald voor 

palliatieve zorg voor mensen met kanker. 
 

Op zondagavond eerste Pinksterdag zijn we (Wim Geurink, Wim Bol-

len, Henk Stronks (Bocholtsestraat) en Henk Heusinkveld) om 17.30 

uur vertrokken naar de binnenstad van Zutphen. We kwamen er achter 

dat het niet verstandig is om bij evenementen  in een oude binnenstad 

te vertrouwen op de Tom/Tom . Je ziet wel veel van de stad, maar 

komt niet op de juiste plek. Gelukkig was er iemand van de organisatie 

die voorop fietste langs terrassen, door eenrichtingswegen en langs 

afsluitingen, zodat we uiteindelijk op de juiste plek aankwamen. De 

plek was autovrij, ruim en schoon en met enige moeite is het gelukt de 

ventilator en verlichting aan te sluiten op een stopcontact in een straat-

put. 

De lopers moesten in het donker onder de boog doorlopen en dan wil 

je geen kabel over de straat waar de lopers over kunnen struikelen. 

Hoe doen we dat? Kabel binnen door de boog!  Wie is niet al te groot 

en heeft een beetje een glad hoofd? Wim Bollen meldde zich spontaan 

aan. Schoenen uit, rits van de boog open en met de kabel tegen de 

wind in kruipen. Gelukkig lag de boog nog op de grond en konden de 

anderen zien waar hij zo ongeveer zat en hem (samen met de kabel) er 

aan het andere eind weer uitlaten. Maarrrr, wat zag hij eruit! Haren in 

de war en een gezicht als van een veegpiet!  

Om 19.00 uur stond de boog rechtop, brandde de verlichting. De orga-

nisatie heeft de bijgaande foto’s gemaakt. De boog stond voor een 

prachtig decor en wees eerlijk, je ziet geen kabel liggen! 

Om 20.00 uur waren we weer terug in Aalten en een mooie ervaring 

rijker. Rond 24.00 uur 

zijn we weer afgereisd 

naar Zutphen en waren 

nu snel ter plaatse, door-

dat de looproute vanaf 

Warnsveld tot in de bin-

nenstad van Zutphen aan 

beide zijden van de 

straat was verlicht met 

waxinelichtjes in gla-

zenpotten. Heel sfeer-

vol! 



We hoorden van de organisatie dat de laatste lopers ca 02.00 uur zou-

den passeren. Dus nog even geduld met afbreken. We kregen enkele 

consumptiebonnen en hebben onder het genot van een paar koppen 

koffie gewacht op de laatste lopers, die onder aanmoediging van ap-

plaus passeerden. Het afbreken en opruimen was zo klaar en we waren 

iets over 03.00 uur moe en voldaan weer in Aalten terug.  
 

Henk Heusinkveld 

 
 
. 

   

 

 

 

 

Felicitaties  
 

In de maand juni zijn de volgende koorleden jarig:  

Ad Doornink, Gerrit Oosterink, Henk Schutte en Schelte Zijlstra 

 

In de vakantie maand juli zijn de volgende koorleden jarig:  

Arie Jentink, Johan Klompenhouwer, Arie te Lindert, Henk Stronks 

(Polstraat), Tonny Westerveld en Frits Winkelhorst. 
 

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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Mijn eerste stappen voor gerechtigheid 
Dit is de actie van Hans Klumpenhouwer 

 

Donateurs 

Ik ben Hans Klumpenhouwer, 63 jaar jong. Ik heb vanaf 

2003 met kanker te maken. Helaas heb ik meerdere 

vormen hiervan. Hierdoor ben ik in 2013 voor 100% 

afgekeurd. In die periode kwam er in Aalten een Dorcas 

winkel. Hierdoor voelde ik mij erg aangetrokken. Ik was op de hoogte 

van de werkzaamheden van Dorcas, maar werd pas echt betrokken 

sinds mijn vrijwilligers werk. Wat een prachtige organisatie. Als tim-

merman heb ik geholpen bij de opbouw van de prachtige winkel in 

Aalten. Na 4 jaar nog steeds trots op het resultaat. Door onze gezamen-

lijk inzit hier in Nederland, kan de organisatie prachtige projecten we-

reldwijd steunen. Zoals bij ons op de wand in de winkel staat te pron-

ken: Samen voor de allerarmsten! Dit is wat mij met vele anderen aan-

spreekt. Door deel te nemen combineer ik mijn hobby met dit mooie 

doel! Met eigen ogen gaan zien waar het geld terecht komt. Volgens 

mij levert dit mij nog meer energie op om dorcas te blijven steunen. 

Hopelijk wilt u mij hierin steunen. 
 

In bovenstaand stukje presenteert Hans Klumpenhouwer zich, en hij 

zoekt nu sponsoren om € 3000,- bijeen te krijgen voor het doel in Al-

banië. Meer informatie hierover kunt u bij Hans krijgen, en u kunt op 

internet zoeken op : 

1MILJOENSTAPPENVOORGERECHTIGHEID.nl.  U krijgt dan de 

website van Dorcas, met alle informatie over dit project. Daar kunt u 

kiezen voor: doneren nu, dan zoeken naar een persoon, en dan kan ie-

der aan Hans doneren zoveel hij wil! 

Als ACM wensen wij Hans veel succes met dit project! 


