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     Sponsoren van september 2017 
 

 

 

 

Agenda 
 

30 

 

 

 

21 

september 

 

 

 

oktober 

2017 

 

 

 

2017 

Zaterdag van 10.00 - 12.00 uur in de oefen-

zaal v.d. Hofnar. Direct daarna wordt er een  

nieuwe koorfoto gemaakt bij of in de Hofnar. 

(Zie tekst Bijpraten over…….)  

Oefenen van 10.00 -12.00 uur in de  

Zuiderkerk 

28 

 

15 

 

17 

23 

 

 

05 

27 

 

16 

oktober 

 

december 

 

december 

december 

 

 

mei 

oktober 

 

december 

2017 

 

2017 

 

2017 

2017 

 

 

2018 

2018 

 

2018 

Jubileumconcert (generale repetitie in de  

Zuiderkerk begint om 15.15 uur) 

Gezamenlijk Kerstconcert met ACM  

Apeldoorn in de Grote Kerk te Apeldoorn  

Adventswijding in de Zuiderkerk 

Kerstconcert samen met het Chr. Mannenkoor 

Zelhem in de Remigiuskerk te Hengelo (Gld) 

Thema: “Aan de vooravond van Kerst” 

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  
 

Hierbij het eerste stukje over de dingen die zijn besproken op de be-

stuursvergadering. Mijn schrijfkunsten zijn wel niet van het niveau als 

dat van mijn voorganger, maar ik zal mijn best doen om er een lees-

baar stukje van te maken.  
 

De eerste vergadering onder mijn voorzitterschap duurde zo lang, dat 

we er maar twee avonden voor hebben uitgetrokken.  

In de eerste plaats hebben we het hele programma van ons  

jubileumconcert door genomen. Hiervoor is een draaiboek opgesteld 

en we hebben alle punten behandeld. Hierover kun je verderop in deze 

nieuwsflits meer lezen. 

Verder hebben we met Gerrit Bussink het programma Finale bespro-

ken, dat Henk Dunnewold ons heeft laten zien op de jaarvergadering. 

De oud leden van Winterswijk zijn hier erg enthousiast over en ons 

lijkt het ook een mooi programma. Er gaat echter nogal tijd inzitten om 

alles goed om te zetten, dus gaan we het misschien geleidelijk invoeren 

en beide systemen voorlopig naast elkaar laten lopen.  

Gerrit Bussink gaat dit verder uitwerken en komt hierover met een 

voorstel. Op dit moment zijn we erg druk met alle concerten, dus ne-

men we daar in het nieuwe jaar een beslissing over. 
 

De website wordt geactualiseerd, want die is niet meer op alle punten 

actueel. Komt u wat tegen op de website wat niet klopt, meld het dan 

zodat we het kunnen aanpassen. Het is namelijk erg vervelend als de 

website niet up to date wordt bijgehouden. 
 

Als bestuur hebben we besloten om na het jubileumconcert een extra 

bestuursvergadering te houden met als onderwerp:  

‘De toekomst van ons mannenkoor.’  

Wij constateren dat de gemiddelde leeftijd van ons koor steeds hoger 

wordt en dat er bijna geen jongere leden bij komen en of soms  

bedanken. Dit vinden wij een erg zorgelijke ontwikkeling. Hebt u 

ideeën over hoe we dit probleem kunnen oplossen, laat het ons weten 

of ga hierover met één van de bestuursleden in gesprek.  

Het mannenkoor zijn wij samen en we kunnen als bestuur wel iets be-

denken, maar dan moeten we er wel met z’n allen achter gaan staan. 
 

- Op maandag 9 oktober is er een extra oefenavond voor de 

1
e
 en 2

e
 tenoren om 19.15 uur in de Hofnar. 

- Op maandag 16 oktober is er een extra oefenavond voor de  

Baritons en de Bassen om 19.15 uur in de Hofnar. 

 

Jan Bongen 
 

 

 



Bijpraten over het Jubileumconcert 
 

Beste mensen, 
 

Over een week of 6 is het al zover, 28 oktober 2017! 

Het gaat nu snel en daarom is het goed iedereen bij te praten over wat 

er allemaal al is gebeurd, en wat er nog gedaan moet worden. 
 

Al lang geleden zijn de afspraken gemaakt voor deze datum met de 

Zuiderkerk, met Susanna en Yvonne en met Wim Does. Ook is ruim 

voor de vakantie de muziek besproken. We worden begeleid door het 

Project Orkest Twente. Er komen 10 strijkinstrumenten, violen, cello’s 

en contrabas, en 8 blaasinstrumenten, een fluit, een hobo, een klarinet, 

een fagot, en maar liefst 4 hoorns. Die zullen ons prachtig kunnen be-

geleiden bij de diverse stukken. Verder komt Joost te Lindert als 

drummer, en Irma ten Brinke is de soliste. 

Het programma is vorig jaar al door de muziekcommissie en Susanna 

in elkaar gezet en inmiddels kennen de meesten van jullie het al uit je 

hoofd! Geen alledaags repertoire, maar wel iets dat past bij 60 jaar 

A.C.M.!  

Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een prachtig concert! 
 

Tijdens de adventswijding van het afgelopen jaar merkten we dat het 

podium uitgebreid moest worden. Dat is inmiddels gebeurd, de stuk-

ken staan bij Henk Klumpenhouwer klaar. Het podium voor de diri-

gent is aangepast en opgeknapt. We hebben een ladyspeaker, en aan 

haar tekst wordt de laatste hand gelegd. Van het concert zullen video-

opnames gemaakt worden, zodat wij en anderen er later ook nog van 

kunnen genieten. 

De nieuwe overhemden met de stropdas zijn inmiddels uitgedeeld. Het 

is de bedoeling om na de extra repetitie van 30 september een nieuwe 

foto van het koor te maken. Dat zal dus rond 12.00 uur zijn bij “de 

Hofnar”. Belangrijk om daar dus bij te zijn! En dat doen we dan in het 

donkerblauwe kostuum en met het nieuwe overhemd en stropdas, en 

uiteraard zwarte schoenen en zwarte sokken. 
 

Die foto zal de PR-commissie gebruiken bij de publiciteit die we aan 

dit concert willen geven. Daarvoor willen we afspraken maken met 

kranten, radio en tv. Henk Heusinkveld en Henk Stronks van de Bo-

choltsestraat hebben in de afgelopen maanden veel werk gestoken in 

het achterhalen van adressen van nabestaanden van mannen die lid van 

het koor geweest zijn in die 60 jaar en die in die tijd zijn overleden. 

Die nabestaanden worden uitgenodigd en speciaal welkom geheten. 

Een mooi eerbetoon aan deze mannen die het koor mede gedragen 

hebben! 

Op zaterdag 21 oktober kunnen we al een echte generale repetitie hou-

den in de Zuiderkerk, dan zal het uitgebreide podium er al liggen, en 

kunnen we zien of alles past.  



Dick Wikkerink zal weer zorgen voor de extra verlichting, en kan 

daarbij nog wel hulp gebruiken. Om alles goed te laten verlopen heeft 

hij zelfs een generator besteld! 

Gerrit Bussink zorgt weer voor de beamer-presentatie. 

Ad Doornink en Henk Luimes zorgen voor de aankleding van de kerk. 

Voor de 28
e
 willen we nog een soort planning maken, waarin alles van 

die dag is opgenomen, zodat iedereen van de hoed en de rand weet. 
 

Met het nieuwe overhemd hebben jullie ook de nieuwe concertmap 

gekregen. Die map is dus voor de komende concerten. De oude con-

certmap kan je nu gebruiken op de komende repetities. Zorg dat de 

stukken voor het jubileumconcert er in de goede volgorde inzitten en 

neem hem mee. Dan heb je snel het goede stuk paraat op de repetitie, 

en dat scheelt tijd! 
 

De raambiljetten zijn intussen besteld, zodat die op tijd beschikbaar 

zijn en we ruchtbaarheid aan het concert kunnen geven. 
 

Zoals jullie zien is er al het nodige gebeurd en geregeld. Een goede 

voorbereiding is immers het halve werk. Mochten jullie nu denken: hé, 

dat of dat mis ik nog, of hebben ze daar wel aan gedacht… laat het we-

ten. Tot het concert zorg ik nog voor de coördinatie met bestuur en ju-

bileumcommissie. 
 

Arnold Rots 

 

ATTENTIE  ATTENTIE  ATTENTIE  
 

30 september, na de extra repetitie die om 10.00 uur begint, rond 12.00 

uur bij de Hofnar op de foto in het donkerblauwe kostuum met het 

nieuwe overhemd en de nieuwe stropdas voor een nieuwe foto van het 

koor. Zorg dat je erbij bent! 

 

 Optreden in Bredevoort op 17-9-2017  
 

Het was helemaal aan het begin van dit 

jaar, dat Wim Wikkerink mij vroeg of het 

koor z’n medewerking zou kunnen geven 

aan een dankdienst ter gelegenheid van 

zijn 50-jarig huwelijk op 17 september. Ik 

dacht toen nog: je bent er vroeg bij. Maar 

nu kon het mooi mee genomen worden in 

de planning voor optredens van dit jaar.  

Daar paste deze datum prima in. 

En dan fiets je op een mooie zondagmorgen naar Bredevoort. Dat is op 

zich al een prachtige bezigheid. Het is vroeg, de zon die over de mist-

flarden schijnt, de dag moet nog beginnen. Op zulke momenten denk 

ik altijd: dat moet je eigenlijk vaker doen!  



Het mooie stadje Bredevoort, alles nog in rust gedompeld. De intieme 

Sint Joriskerk, eeuwenoud, hoeveel voetstappen hebben die grafstenen 

al wel niet gedragen? 

Inzingen om half negen ’s morgens. Dat vraagt nog wel even wat van 

de stem en van de zanger. En Susanna is niet gauw tevreden. Maar 

gaandeweg worden de stembanden soepeler en gaat het beter.  

En dan is er koffie. 

We hoeven niet voor half tien te beginnen, zegt Wim Wikkerink, want 

de laatsten komen toch altijd te laat en dan is het nog een geroezemoes. 

Als we ons buiten opstellen, komt inderdaad de laatste: Henk Meer-

dink. Als hij er is, kunnen we beginnen. Het duurt even voor iedereen 

op z’n plaats staat, dat gaat gepaard met het nodige geschraggel, vooral 

de laatste rij had kennelijk moeite om er langs te komen.  

Het programma, dat in overleg met het bruidspaar en ds. Onderwater 

was samengesteld, bestond uit bekende maar prachtige liederen, heer-

lijk om te zingen. En dat klonk naar mijn idee ook goed! De bezoekers 

van de dienst lieten dat in elk geval ook duidelijk blijken. Susanna 

maakte na afloop nog een paar foto’s, die inmiddels op haar site op 

Facebook staan, maar ook op de web-

site van ACM.  

Na afloop was er weer koffie, en nu 

ook met gebak, heerlijk. En fijn dat je 

op deze manier als koor kan meewer-

ken aan een dienst! Alle reden tot 

dankbaarheid! (voor meer foto’s 

www.acmaalten.nl) 
 

Concept volgorde programma 

Jubileumconcert 28 oktober 2017 
 

Aaltens 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.)     

 - Wohl mir dass ich Jesum hab  

- 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)  

http://www.acmaalten.nl/


- 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)  

- Zitti, Zitti (koor+ orkest)  

- Mozart Das klinget….(koor +orkest_  

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

* 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+  

orgel) 
 

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. 
 

 

 

 

 

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! 
 

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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