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Nieuwjaarsreceptie in de “Hofnar” 

aanvang 20.00 uur 

Eerste oefenavond 2018 om 20.00 uur 

Jaarvergadering 20.00 uur in de Hofnar 

Regioconcert in samenwerking met KCZB 

Laatste repetitieavond voor de vakantie. 

Zingen bij Beth-San. In de tuin. 

Benefietconcert, samen met het Apeldoorns 

Chr. Mannenkoor in de Zuiderkerk te Aalten  

Adventswijding samen met De Eendracht 

Zingen in Bredevoort tijdens een Kerkdienst 

 

 

Van de bestuurstafel 

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en zo langzamerhand neemt het  

gewone leven ons weer in beslag. Maar gelukkig hebben we onze ge-

zellige maandagavond nog waar we er heerlijk op los kunnen zingen. 

Dit hopen we ook in dit nieuwe jaar weer met plezier te doen.  

Ook het bestuur is al weer in vergadering bijeen geweest en allerlei 

dingen zijn besproken die in het belang van het koor zijn. 

Momenteel zijn wij druk bezig met de toekomst van ons koor. 

En dan komen er vragen aan de orde in de trant van “moeten we op 

deze manier doorgaan of moeten we een andere weg in slaan”. Dit zijn 

 



moeilijke vragen en wij roepen ook jullie hulp daarbij in. Wij vragen 

jullie om positief mee te denken. Dit komt zeer binnenkort aan de orde. 

En ik wil jullie er vast op wijzen dat de jaarvergadering is gepland op 

13 maart 2018 om 20.00 uur in de Hofnar. Hou deze avond vrij, jouw 

komst is echt belangrijk. 

Verder is er gesproken over de verdere activiteiten voor dit jaar.  

Voor 5 mei is er een regioconcert gepland in de Hofnar. De Zuiderkerk 

is dan bezet. Hieraan zullen meewerken:  

De Gospelgroep The Joysingers uit Dinxperlo. En we zijn nog in be-

spreking met een ander koor. 

Op de laatste repetitieavond voor de zomervakantie zingen we bij goed 

weer in de tuin van Beth-San, met slecht weer kan dit helaas niet door-

gaan, dit  i.v.m. met de beschikbare ruimte. Dit is gepland op 9 juli. De 

juiste datum voor de jaarlijkse BBQ wordt nog bekend gemaakt. 

Eveneens willen we dit jaar weer een benefietconcert geven op 27 ok-

tober, dit keer samen met het ACM Apeldoorn.  

Het Adventsconcert Zuiderkerk wordt gehouden zondagavond 16 de-

cember 2018. 

Ook werken we mee aan een kerkdienst in Bredevoort op 23 decem-

ber. 

Al met al, er staat voorlopig genoeg op stapel en jullie zijn weer op de 

hoogte. 

                                                                                        Ad Doornink 
 

Mail die we binnen kregen  
 

Mannen van het ACM, 
 

Ik schrijf dit tussen Kerst en Nieuwjaar zo’n beetje tussen bier en 

schuim, en kijk toch wat frustreren terug naar de kerstdagen. Nog nooit 

meegemaakt, een kerst zonder zang en muziek voor sommigen mis-

schien niets bijzonders, maar voor mij een zanger in hart en nieren een 

klein drama. Ik had mij van alles voorgesteld deze dagen. Er stonden 

12 optredens op het programma. als je er dan aan niet één kunt deel-

nemen is dat hard. 

Maar goed het was niet anders en had ook een duidelijke reden. Het 

gaat op dit moment wel weer een beetje de goede kant op. ‘Luister 

naar je lichaam’, zei de dokter en dat doe ik dan maar. Het zal nog wel 

even duren voor ik weer de oude ben.  

Waar ik de afgelopen dagen wel achter ben gekomen is de overweldi-

gende belangstelling en het medeleven van veel mensen. En daar wil ik 

het even over hebben. Wat mij in het bijzonder heeft getroffen is de 

belangstelling vanuit het ACM. Ik was onder de indruk van de vele 

kaartjes, telefoontje en appjes die van uit het koor tot mijn kwamen. 

Het tekent de onderlinge saamhorigheid van ons koor. Je bent niet 

maarzo bij een koor, je bent bij een groep mannen die naast samen te 

zingen ook aandacht hebben voor elkaar.  



Dirigent, bestuur en leden van ACM, allemaal heel hartelijk bedankt 

voor de grote belangstelling. Het was GEWELDIG. 

Ik hoop snel weer aan te sluiten. Ik wens ieder binnen het ACM een 

heel gezond en voorspoedig 2018 toe. 

Johan Klompenhouwer 
 

De kop is er weer af  
 

Gestart bij het ACM op 29 

augustus 2016 is dit dus al 

weer de tweede keer dat ik 

bij dit koor een nieuwjaars-

bijeenkomst meemaak. Voel 

je je de eerste keer nog een 

beetje als een kat in een 

vreemd pakhuis. Terugkij-

kend naar de tweede keer 

verbaas ik me er eigenlijk 

over hoeveel mensen ik se-

dert de start al min of meer 

heb leren kennen en van wie 

ik weet welke naam er bij wie hoort. Wat ook helpt, is, als je de plaat-

selijke netwerken een beetje kent. Als je het ACM kent dan ken je b.v. 

ook automatisch een niet onbelangrijk gedeelte van de Dorcas-

vrijwilligers en omgekeerd! 

Na het uitwisselen van de nieuwjaarswensen namen de leden, al dan niet 

vergezeld van hun partners op maandag 8 januari 2018  om ca. 20.00 uur 

plaats in de Serrezaal van “De Hofnar”. Globaal geschat waren er 100 

personen aanwezig: dat zou ca. 50 leden betekenen. 

Het karakter van deze avond is informeel ook al is het wellicht een 

goed idee om tijdens de a.s. jaarvergadering aan de leden te vragen of 

men het op prijs zou stellen om de nieuwjaarsbijeenkomst anders in te 

vullen, en zo ja hoe dan wel. 

Dick Wikkerink heette iedereen van harte welkom en daarbij in het 

bijzonder Johan Klompenhouwer die in 2017 een zware hartoperatie 

moest ondergaan. Suzanna en Yvonne moesten helaas verstek laten 

gaan evenals Poppe Kemper, die ten gevolge van een val een arm ge-

broken heeft en nog een operatie zal moeten ondergaan. 

De kooragenda voor 2018 ziet er momenteel als volgt uit: 

5 mei Regioconcert in samenwerking met KCZB. Met medewerking 

van de Joy Singers uit Dinxperlo en de Chr. Zangvereniging Sonante 

uit Silvolde.      

27 oktober benefietconcert, samen met het Apeldoorns Chr. Mannen-

koor in de Zuiderkerk te Aalten  

16 december Adventswijding samen met de Eendracht. 

Dick besluit de opening met een gedicht als overdenking. Het eindigt 

als volgt: 



 

Een nieuw zangseizoen heeft zich aangemeld, betreedt het met een 

lach, 

En denk aan je medemens, die ook genieten mag. 

Maak als het kan er een feestgang van, versier het met elkaar. 

Zodat je aan het eind kunt zeggen, het was toch weer een bijzonder 

jaar. 

 

Hierna volgt de huldiging door 

voorzitter Jan Bongen van een 

tweetal jubilerende koorleden 

t.w. Henk Stronks, 50 jaar, en 

solo zanger Martin Meijer, 40 

jaar. Beide heren kregen de 

bijbehorende insignes opge-

speld terwijl hun echtgenotes 

als “drijvende krachten” achter deze jubilea een fraaie bos bloemen 

werd aangeboden.   

Hans Klumpenhouwer heeft spreektijd aangevraagd om iets te vertel-

len over zijn werkzaamheden bij Dorcas en zijn dit jaar geplande reis 

voor deze organisatie naar Albanië. Samen met een groep wil hij 1 

miljoen stappen zetten in de Albanese Alpen om geld op te halen om 

blijvende verandering en een rechtvaardig bestaan te realiseren voor de 

allerarmsten in Albanië. Naast de reiskosten die iedere deelnemer zelf 

betaalt heeft hij al ruim € 5.200,--  opgehaald via sponsoren. Dit geld 

gaat naar een project om arme boeren in staat te stellen hun productie 

en inkomen te verhogen en naar een project om de meest kwetsbare en 

eenzame ouderen en gezinnen te ondersteunen en hoop te bieden. Voor 

uitvoerige info zie ook: 



https://www.1miljoenstappenvoorgerechtigheid.nl. Daar kunt u ook 

terecht voor uw welkome donatie 

Na afloop van zijn enthousiaste verhaal bleef het nog geruime tijd ge-

zellig in De Hofnar. (Voor meer foto’s zie www.acmaalten.nl) 

Jan Hartemink 

 

Ingezonden door Henk Stronks ( Polstraat) 

 

Op een mooie zommerdag loop ik b`j de kinderboerder`j te wandelen 

met mien kleinzoon in de buggy. W´j komt doar een olde dame teggen 

met een rollator, ze löp heur dagelukse rundjen um de bene neet  

helemoal stram te kriegen.  

Ik zeg vrendelijk goeiendag teggen heur en ze begint belangstellend te 

vraogen: Wat is dat van ow? 

Ik zeg heur dat het een kleinzoon van m’j is. Ze kik nog us een kére 

noar het keerltjen en zeg ton: 

‘DAN BUJ RIEKE JONGE, DAN BUJ RIEKE’!!!! 
 

Felicitaties  

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

Hans Pennings en Arnold Rots. 

In februari zijn jarig: Willy Diersen, Joop Droppers, Willy van Eerden, 

Gerrit Hartemink, Henk Heusinkveld, Hans Hoefman, Henk Meijer en 

Henk Stronks, 

  

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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