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Sponsoren van september 2018 

 

 

 

 

Nieuwe sponsor 

 

Als je hierboven kijkt zie je een nieuwe sponsor van het ACM. Het is 

het bedrijf van de Judith Klumpenhouwer en Richard Klumpenhouwer, 

resp. dochter van Henk en zoon van Hans Klumpenhouwer.  

WELKOM 

Fijn dat jullie ons koor willen steunen.  

Zijn er nog meer bedrijven zijn die het koor willen steunen? 

Het bestuur heeft aanmeldingsformulieren genoeg. Vraag er naar. 

 

Agenda 
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2018 

 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 
 

Zojuist bereikte ons het zeer trieste bericht dat ons koorlid Frits 

Winkelhorst geheel onverwachts is overleden. Hier schieten woorden 

tekort en heb je het gevoel dat ieder woord misplaatst is. 

Onze gedachten gaan uit naar Ineke zijn vrouw en naar zijn kinderen 

en kleinkinderen. 

Maar ook naar de verdere familie en kennissen. Wat zullen ze hem 

missen. En ook wij zullen hem missen. 

 



Wij bidden hun de kracht van onze hemelse Vader toe en hopen dat zij 

in deze moeilijke tijd die steun mogen ervaren. Op het moment dat ik 

dit schrijf zijn er nog geen verdere gegevens bekend.  

Wij als bestuur zijn afgelopen week weer bij elkaar geweest en hebben 

allerlei dingen aangaande ons koor besproken, niet wetende dat wij een 

dag later dit droevige nieuws zouden ontvangen. 

Wij zijn bezig geweest met de Privacywet en de maatregelen die we 

moeten nemen. We hopen daar op korte termijn uit te zijn. 

Zoals onze voorzitter al heeft aangekondigd zijn de zanglessen die 

verschillende van ons zouden ontvangen voorlopig afgelast i.v.m. de 

gezondheid van Marianne Bouwmeester-Westerveld, 

We wachten even af hoe zich dat verder ontwikkelt. 

Ook hebben we de zangavond van 2 september geëvalueerd. 

Het was een mooie zangavond waar we allemaal van genoten hebben. 

En gehoord hebbende de vele positieve reacties van het publiek, weten 

we zeker dat het daar goed is overgekomen. Het was alleen jammer dat 

zoveel leden verstek moesten laten gaan. Zodoende was de 1
ste

 tenoren 

groep veel te klein. Maar de kleine groep die over was heeft zich 

dapper geweerd zodat dit ook dankzij de akoestiek in de kerk niet 

opviel. 

Het bestuur wijst er nu nog eens een keer op dat iedereen echt zo veel 

mogelijk moet deelnemen aan de geplande concerten. De data van die 

concerten zijn over het algemeen lang genoeg van tevoren bekend. 

Zodra ze bekend gemaakt worden noteer ze dan!! 

27 oktober is het benefietconcert in de Zuiderkerk gepland. Dit concert 

zullen wij samen met het ACM Apeldoorn verzorgen. 

Het te zingen repertoire staat elders in deze nieuwsflits. 

De koorleden uit Apeldoorn en hun partners worden om half vier n.m. 

bij de Zuiderkerk verwacht. 

Daar wordt hun eerst koffie of thee aangeboden. Daarna gaat het 

Aaltens koor van vier tot half vijf oefenen. 

Van half vijf tot vijf oefenen we samen met Apeldoorn. Van vijf tot 

half zes oefent Apeldoorn. 

Daarna is er koffie, thee en broodjes. De partners van de koorleden 

worden om 4 uur naar de Oude Helenakerk op de markt gebracht waar 

ondergetekende hen zal rondleiden en ook het een en ander over de 

Seccos (schilderingen die aangebracht zijn op een droge ondergrond) 

in de kerk zal vertellen. 

Wij hebben besloten om tijdens dit concert zonder podium op te 

treden. De reden hiervoor is de kosten. Het is een benefitconcert en we 

gaan voor een zo hoog mogelijke opbrengst voor Malawi. 

We zijn ook al bezig geweest met het komende Adventsconcert, maar 

daar gaan we nog mee verder. 

Wel is nu al bekend dat de spreker dit jaar zal zijn Wilbert Luimes van 

de Gemeente van Christenen Meiberg. 

 

                       Ad Doornink 



Nummers  Benefietconcert 27-10-2018 
 
 

1-ste keer ACM Aalten 3 nummers: 
  

- My Lord what a morning 

- Peace like a river 

- Kum ba yah 

  

2-de keer ACM Aalten 3 nummers: 
  

- Plovi, plovi 

- La Vergine (solo Susanna) 

- The day you sang this song 

  

Samen:  
  

- Spirit of the living God (we hebben gekozen voor de Aaltense ver-

sie) 

- Die Nacht (kan wel want dat is een origineel van Schubert)  

- Der Lindebaum: (in de bijlage voor Apeldoorn om te  

   vergelijken of we dezelfde versie hebben) 
 

Zangdienst op 2-10-2018 in Eibergen 

 

Het was even schrikken toen Henk Heusinkveld opeens plat op de 

grond lag tijdens het inzingen in Eibergen. Wat is er aan de hand, wat 

gebeurt er? 

Gelukkig zijn er mensen die dan weten wat ze moeten doen, en bleek 

het allemaal mee te vallen. Maar toch…..je moet je wel weer concen-

treren op het zingen. En ook dat lukte, het werd een mooie zangdienst!  

 

De kerk was goed gevuld, en dat is toch fijn om te zien. 



We waren al eens eerder in deze kerk, een aantal jaren geleden, een 

gebouw met een goede akoestiek. Toen stonden we in een halfronde 

opstelling, zodat je als tenoren de bassen konden zien en horen. Dat 

vond ik toen een geslaagde opzet. Nu stonden we in een gebruikelijke 

opstelling, en dat gaat ook. 

Gebruikelijk is ook dat Susanna dirigeert en dat Yvonne op de piano 

speelt. Alle ingrediënten aanwezig voor een mooie zangdienst! 

We begonnen met: “Be still my soul”, uit Finlandia van Jean Sibelius. 

Een prachtig lied, goed gezongen, een mooi begin. 

De organisatie van deze zangdienst is in handen van een werkgroep, de 

voorzitter daarvan heette iedereen welkom, en was blij met de grote 

opkomst, ondanks het mooie weer. 

We vervolgden met de Introïtus uit de Deutsche Messe, een gedeelte 

dat we niet zo vaak zingen, maar wel goed kennen. 

In deze dienst geen preek, maar wel samenzang. En dat vond ik wat 

moeizaam gaan. Wij kenden de liederen niet goed, de gemeente kenne-

lijk ook niet, en dan klinkt het allemaal wat weifelend ondanks de goe-

de begeleiding op het orgel van meneer Ebbekink uit Neede. Eigenlijk 

hadden we deze liederen op onze eerste oefenavond na de vakantie 

moeten repeteren, dan had dat echt beter gekund, naar mijn idee. Het 

hadden ook bekendere liederen mogen zijn, maar daar gaan wij niet 

over. “Samen te dienen ” en “Groot is uw trouw o Heer” zijn gewoon 

in het Nederlands en lekker te zingen. “I ‘ll wish I had given Him mo-

re” doet het ook goed in zo’n dienst, zeker als Martin de solo doet. 

De organist speelde ook solo, en daar hoorde ik opeens in: “U zij de 

glorie”, jammer dat we de tekst niet bij ons hadden, anders hadden we 

zo mee kunnen zingen. We zongen wel: “Mijn herder is de Here God”, 

en dat krijgt toch een diepere inhoud als je net daarvoor Henk in elkaar 

hebt zien zakken. We zijn allemaal mensen van de dag!  

De afsluiting was “The day you sang this song”, een waardige afslui-

ting van een mooie zangdienst waaraan we onze medewerking moch-

ten geven. 

Susanna was tevreden, de organisatie was het ook, en dan kun je als 

koor weer toewerken naar een volgend optreden, het benefietconcert in 

oktober. 

 

Arnold Rots 



Verkeer regelen door 

verkeersregelaars van het ACM 

 

Dat het ACM vertrouwd is met het regelen van het verkeer in Aalten 

en omstreken, blijkt uit de mondelinge reclame die er gemaakt wordt. 

Enkele maanden geleden kwam er een aanvraag van de Stichting 

Volksfeest Winterswijk of het ACM verkeersregelaars kon regelen tij-

dens de optocht op zaterdag 25 augustus jl. 

De aanvraag bij de gemeente en politie hadden zij al gedaan, dus dat 

was vrij snel geregeld. 12 personen stelden zich beschikbaar. 

St. Volksfeest W’wijk had alles volgens een strak schema gepland. Wij 

kregen de instructies + de plattegrond van de optochtroute gemaild. En 

wij – Gerrit Krieger en ik – konden snel onze voorbereidingen treffen. 

De Aaltense verkeersregelaars kregen vooraf hun standplaats toegewe-

zen via de plattegrond en zo verliep alles voorspoedig. 

Op 25 augustus werden wij 

verwacht links naast het 

nieuwe gemeentehuis in Win-

terswijk. Daar werden we op-

gewacht met een kop koffie 

en broodjes. Heerlijk! 

Ook kregen we daar een flesje 

water, het hesje en de laatste 

instructies. 

De mooie optocht verliep goed. 

De optochtcommissie was zeer tevreden 

over Aaltense bijdrage en volgend jaar wil 

men ons weer benaderen. 

Wat ook heel leuk is:  

De kas wordt goed gespekt! 

Zo werden we onlangs bena-

derd door de PSVA (Paar-

densportvereniging Aalten) 

voor 1 verkeersregelaar tij-

dens de open dag. Ook voor 

dit aantreden werd het ACM 

mondeling gepromoot. Geweldig toch! 

En nu wachten er nog 2 grote projecten waarbij het ACM 

verkeersregelaars mag leveren. Dat zijn Bredevoort Schit-

tert op 28, 29 en 30 september en de reünie t.g.v. 25 jaar 

Schaersvoorde op 5 en 6 oktober. Hier kunnen ook men-

sen ingezet worden die niet gecertificeerd zijn. Heel fijn 

dat meerdere heren zich hiervoor aangemeld hebben. 



Hartelijk dank hiervoor!!! Dit kunnen wij – Gerrit Krieger en onderge-

tekende - enorm waarderen. 

Gerrit K. en ik zijn (op het moment van dit schrijven) druk bezig om 

alles rond te krijgen, zowel voor Bredevoort Schittert 2018 als voor de 

reünie van Schaersvoorde. 
 

Maar…… Hier kom ik weer… 

Rond november is er weer gelegenheid om examen te doen voor het 

certificaat voor 2018 / 2019. 

Wie-oh-wie is bereid om zich hiervoor op te geven? Wie wil zich 

aanmelden bij de groep? 

Auke de Vries kan alles vertellen over hoe men een certificaat kan be-

halen en wat je hiervoor moet doen. Hij regelt de locatie waar je geza-

menlijk examen kunt doen. Het voordeel is, dat je elkaar kunt voort-

helpen daar waar nodig is.  

En… ik noem het nogmaals: Een verkeersregelaar heeft er een paar 

leuke uren aan. De penningmeester is doorgaans ook erg blij  

Je krijgt (meestal) op tijd je natje en droogje en je ziet heel veel vrolij-

ke gezichten. Echter… soms ook minder vrolijke gezichten. Ook kom 

je nog eens aan de praat met bekende of minder bekende mensen. 
 

Tiny Oosterink 
 

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, Bram te Paske 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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