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Regioconcert in “De Hofnar” in samenwer-

king met KCZB en de koren Joysingers uit 

Dinxperlo en Cantores Versicolores  

uit Silvolde 

Welkomstdienst Chr. Gereformeerde Kerk 

aanvang 10.00 uur 

Laatste repetitieavond voor de vakantie. 

Zingen bij Beth-San in de tuin. 

Benefietconcert samen met het Apeldoorns 

Chr. Mannenkoor in de Zuiderkerk te Aalten  

Medewerking Kerkdienst in Varsseveld 

Adventswijding samen met De Eendracht 

Zingen in Bredevoort tijdens een Kerkdienst 

 

 

Van de bestuurstafel 
 

Als bestuur zijn we afgelopen week weer bij elkaar geweest voor onze 

maandelijkse bestuursvergadering. Zelf loop ik sinds een jaar mee in 

het bestuur en ik ervaar de sfeer die er hangt tijdens de vergadering als 

gezellig, maar ook zeer constructief. 
 

Er komt van alles voorbij wat je moet bespreken en moet regelen, 

diverse taken worden dan verdeeld. Maar ook diverse zaken die nog 

niet afgehandeld zijn  of waar nog een antwoord op moet komen, 

 



worden wel besproken, maar komen op een later tijdstip opnieuw aan 

de orde.   
 

Een groot gedeelte van deze vergadering werd ingeruimd voor de 

organisatie van het a.s. Regio- / Bevrijdingsconcert van 5 mei a.s. Het 

hele programma is onlangs met enkele afgevaardigden van de 

deelnemende koren en 2 vertegenwoordigers van de KCZB 

doorgesproken. Het programma is bekend en zal elders in dit nummer 

gepubliceerd worden. 
 

Tijdschema: 

Datum: 5 mei 2018 

Locatie: De Hofnar 

Aanwezig 18.00 uur 

Aanvang concert: 20.00 uur 

Zaal open:  19.30 uur 
 

Kleding: Outfit A 

 * blauwe pak 

 * het nieuwe witte overhemd 

 * nieuwe stropdas 

 * zwarte sokken 

 * zwarte schoenen 

We hopen op een goed concert, dit keer dus in “de Hofnar” 
 

Het volgende optreden komt er dan alweer snel achteraan, nl.  

medewerking aan een welkomstdienst in de Chr. Geref. Kerk te Aalten 

op  2e pinksterdag. Datum: 21 mei a.s. 

Ook hier dragen we dezelfde kleding als met het Regioconcert, dit heet 

outfit A. 

 Ad Doornink 
 

Bevrijdingsconcert op zat. 5 mei 2018  

 

Liederen  ACM voor ‘Bevrijdingsconcert’  

1. Domine, salvam fac Reginam 

2. Ambrosianischer lobgesang 

3. Frieden 

4. Alles wat ademt 

5. Song of peace (Dona nobis pacem) 

6. Stad van vrede 

7. Tebe Poem 

8. You raise me up (samen met Joy-singers) 

9. Medley Vera Lynn  (samen met Joy-singers)   
 

Volgorde van de nummers kan nog veranderen. 

 

 

 



Kunsten 

 
 

 

Bevrijdingsconcert op zat. 5 mei 2018 

  

Stukje tekst geschreven door Arnold Rots voor diverse kranten 
 

Op 5 mei organiseert de Koninklijke Chr. Zangers Bond een concert 

t.g.v. Bevrijdingsdag in de Hofnar in Aalten. Drie koren verlenen hun 

medewerking, het Aaltens Chr. Mannenkoor, the Joysingers uit Dinx-

perlo en het Byzantijns Mannenkoor Cantores Versicolores uit Silvol-

de. Drie totaal verschillende koren, elk met hun eigen repertoire en hun 

eigen geluid. De KCZB wil zo de diversiteit van koorzang uit de regio 

onder de aandacht brengen. 
 

Het A.C.M. heeft onder leiding van Susanna Veerman nieuwe stukken 

ingestudeerd, en de 60 mannen van het koor zullen ze met verve bren-

gen, en weer begeleid worden door Yvonne Beeftink op de piano. 
 

The Joysingers is een gospelkoor met 26 enthousiaste leden onder lei-

ding van Quintus Sachs en zij worden begeleid door een combo be-

staande uit Rudy Schuurman op keyboard en Frits Keuper met elektri-

sche gitaar. 
 

Cantores Versicolores heeft 14 zangers en staat onder leiding van 

Marga Roelofs. Zij hebben geen begeleiding want zij zingen altijd a-



capella. Hun repertoire bestaat hoofdzakelijk uit religieuze liederen uit 

de Byzantijnse traditie, maar ook volksliederen uit Rusland en Oost-

Europa. 

Het belooft een prachtige avond te worden met een grote verscheiden-

heid in koorzang. 

Wanneer:  5 mei 2018, 

Waar      :  De Hofnar, Polstraat 7, Aalten, 

Hoe laat :  20.00 uur 

En de toegang is gratis! 
 

 

Felicitaties 

  

In de maand april zijn de volgende koorleden jarig: Karel Gosselink 

Geert Hobé, Ab Hoefman, Erik Wikkerink en Dick Wikkerink. 

 

In mei zijn de volgende koorleden jarig: Jan Droppers, Wim Jansen, 

Poppe Kemper, Henk Klumpenhouwer, Gerrit Krieger, Jan ter Maat, 

Erik Navis en Jan Oosterholt. 
 

  

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  

 

 

 

mailto:acm.nieuwsflits@gmail.com

