
       7
e
 Jaargang, nummer 9, december 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     Sponsoren van december 2017 
 

 

 

 
 

Agenda 
 

15 

 

17 

18 

 

23 

 

 

 

08 

 

15 

05 

27 

 

16 

december 

 

december 

december 

 

december 

 

 

 

januari 

 

januari 

mei 

oktober 

 

december 

2017 

 

2017 

2017 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

2018 

2018 

2018 

 

2018 

Gezamenlijk Kerstconcert met ACM  

Apeldoorn in de Grote Kerk te Apeldoorn  

Adventswijding in de Zuiderkerk 

Oefenen met Zelhems Mannenkoor in  

Hengelo (G) in de Regemiuskerk om 20.00 u. 

Kerstconcert samen met het Chr. Mannenkoor 

Zelhem in de Remigiuskerk te Hengelo (Gld) 

Thema: “Aan de vooravond van Kerst” 

 

Nieuwjaarsreceptie in de “Hofnar” 

aanvang 20.00 uur 

Eerste oefenavond in 2018   20.00 uur 

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 
 

Dinsdagavond was het bestuur bij elkaar om di-

verse zaken aangaande de komende december 

activiteiten te bespreken. 

Onze eerste activiteit is een gezamenlijk optreden van ons koor met het 

ACM Apeldoorn in de grote kerk aan de Loolaan te Apeldoorn. 

Vrijdag 15 december. Wij vertrekken per bus vanaf de parkeerplaats 

Zuiderkerk . Tijd vertrek om 14.00 uur. 

Voor de partners die meegaan wordt een programma georganiseerd 

door het ACM Apeldoorn. Dit is dus een middagprogramma.  

Voor ons als koorleden: Wij gaan om 16.00 uur oefenen. Uiterlijk 

18.00 uur gaan we dan eten. Dit wordt door ACM Apeldoorn verzorgd. 

Wat dat betreft, we komen niets tekort. Het concert begint om 19.30 

uur. Wij gaan gekleed in ons blauwe pak, nieuwe witte overhemd, 

blauwe stropdas, zwarte sokken en gepoetste zwarte schoenen.  

De vervoerskosten bedragen €10,- p.p. 

Joop Bussink en Albert Scholten zullen met jullie afrekenen voor we 

vertrekken. 
 

Dan is er zondag 17 december ons jaarlijks terugke-

rend Adventswijding met de Chr. Muziekver. De 

Eendracht in de Zuiderkerk. Wij worden daar om 

16.45 uur verwacht. We gaan dan oefenen tot ± 

17.45 uur . Daarna zijn er broodjes koffie enz. We 

verschijnen in het zelfde tenue als in Apeldoorn. 
 

Maandag 18 december gaan we repeteren samen met het Chr. Man-

nenkoor Zelhem in de Remigiuskerk te Hengelo (G.) We vertrekken 

vanaf de parkeerplaats bij de Hofnar om 19.15 uur met eigen vervoer. 

Na het oefenen van de stukken, die we gezamenlijk zingen, gaan wij 

als ACM in Hengelo verder met onze eigen  repetitie. 

Neem voor de zekerheid ook de andere map mee. 
 

Zaterdag 23 december is dan het gezamenlijk optreden van beide koren 

in Hengelo (G.). We gaan weer met eigen vervoer vanaf de 

parkeerplaats bij de Hofnar. 

We vertrekken om 17.30 uur, aanwezig om 18.15 uur, in-

zingen om 18.30 uur, koffie om 19.10 uur en het concert 

begin om 20.00 uur. En ook hier verschijnen we in blauw 

pak, nieuw wit overhemd, blauwe das, zwarte sokken en 

zwarte gepoetste schoenen. 
 

Dan is er 8 januari 2018 de Nieuwjaarsreceptie waar je,  als het kan, 

met je partner om 20.00 uur wordt verwacht. 

Ad Doornink 

Secretaris   

 



Felicitatie jubilaris 12 ½ ACM 
 

Op de laatste oefenavond van dit jaar werd Gerrit Krieger in het zonne-

tje gezet, omdat hij 12,5 jaar lid is van het koor. Elke vereniging heeft 

van die mensen nodig, die niet direct op de voorgrond staan, maar wel 

klaar staan als er iets gebeuren moet. Zo iemand is ook Gerrit Krieger. 

Elke keer wanneer het podium in de Zuiderkerk opgebouwd moet 

worden, dan regelt Gerrit dat. 

Hij heeft de contacten in Vars-

seveld voor de huur, en hij re-

gelt de hulp die hij er bij nodig 

heeft. Dat zelfde doet hij samen 

met Tiny Oosterink voor de 

verkeersregelaars. En de ge-

meente weet dat wanneer hij het 

regelt, dan hebben zij er geen 

omkijken meer naar! Met zulke 

mannen, die ook nog kunnen zingen, zijn we rijk gezegend bij het 

A.C.M. Laten we ze in ere houden! En ook niet vergeten wat zijn 

vrouw Joke voor het koor doet, hulde! 
 

Nieuwe sponsor van het ACM 
 

In Piet Langstraat hebben we iemand, die waar hij kan nieuwe spon-

sors aanbrengt! In het verleden was dat al kapsalon ter Maat en Make-

laardij Mensink-Berndsen, nu heeft hij weer een zaak zover gekregen 

om sponsor te worden, te weten: Iets Anders Makelaars, gevestigd aan 

de Hogestraat in Aalten. Hun borden hebben een iets andere kleur dan 

gebruikelijk, nl. paars. 

Kees Ritmeester is het die er de scepter zwaait, en samen met een team 

van mensen graag uw huis verkoopt of mis-

schien voor u koopt. 

Voor het koor zijn dat leuke inkomsten, € 50,- 

per jaar, en elk jaar weer! Dat kunnen we goed 

gebruiken nu de inkomsten van ROVA stoppen. 

 

Felicitaties  
 

In december zijn jarig: Gerrit Bussink, Piet Langstraat en  

Bennie Tuenter 

In januari 2018 zijn jarig: Wim ter Horst, Martin Meijer, 

Hans Pennings en Arnold Rots,  

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 
 


