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Medewerking Kerkdienst in Varsseveld 

Adventswijding samen met De Eendracht 

Zingen in Bredevoort tijdens een Kerkdienst 

Nieuwjaarsreceptie in de Hofnar 

Optreden in Pronsweide 

 

Van de bestuurstafel 
 

Afgelopen week is het bestuur weer bij elkaar geweest om allerlei din-

gen aangaande het koor te bespreken. Dit gebeurt over het algemeen 

op de 2e dinsdag van de maand. Wij doen dit altijd bij een van de be-

stuursleden thuis. 

Dit keer was onze voorzitter Jan Bongen de gastheer. Het was de eer-

ste keer dat wij in zijn nieuwe prachtig verbouwde woning aan de Zil-

verbekendijk vergaderden. 

Zijn nieuwe stek is namelijk 1 huis verder dan voorheen. Maar er kon 

prima vergaderd worden en allerhande zaken aangaande het koor 

kwamen aan de orde. Zo hebben wij uitgebreid gesproken over de 

voortgang van de zanglessen die we zouden krijgen. 

 



Op dit moment is het ons nog niet goed bekend hoe het is met de ge-

zondheid van Marrianne, die de lessen zou geven. Dus we wachten 

nog even af. 

Ook hebben we terug gekeken naar het benefietconcert van 27 oktober 

j.l. Naar ons idee is het allemaal goed verlopen en waren de bezoekers 

zeer tevreden over de prestaties van beide koren. 

Ook de opbrengst van de collecte was uitstekend ondanks het enigszins 

tegenvallend aantal bezoekers. De collecte heeft bijna € 1.500,- opge-

bracht en de beide koren hebben het bedrag aangevuld tot een totaal-

bedrag van € 2.500.-. 

En dan kijken we weer vooruit op de komende concerten. 

Allereerst is er een optreden op zaterdag 15 december in de Laurenti-

uskerk in Varsseveld. 

Wij werken dan mee aan een Kerstzangdienst. Deze dienst begint om 

14.30 uur. Wij worden dan om 13.15 uur in het Borchuus aan het 

Kerkplein inVarsseveld verwacht om in te zingen. 

Een dag later is er de traditionele adventswijding, gezamenlijk met de 

Eendracht in de Zuiderkerk. Dit begint om 19.00 uur.  

Wij worden daar verwacht om 16.30 uur, zodat we op tijd kunnen be-

ginnen met het zingen. Nadien is er koffie, thee en broodjes. 

Woensdagavond 28 november om 20.00 uur gaan we de gezamenlijk 

uit te voeren nummers oefenen in de Opmaat aan de Nijverheidsweg. 

Noteer deze datum!! 

Zondag 23 december werken we mee aan een kerkdienst in de Joris-

kerk in Bredevoort. Deze dienst begint om 10 uur wij worden daar 

verwacht om in te zingen om  9 uur.  

Bij alle drie de concerten is de kleding: Blauw pak, nieuw wit over-

hemd, blauwe stropdas, zwarte sokken en zwarte schoenen. 

Meteen na deze drukke periode moeten we verder kijken, want het 

nieuwe jaar dient zich aan. Dit betekent dat wij ook al weer aan onze 

nieuwjaarsreceptie moeten denken. 

Deze wordt gehouden op vrijdag 4 januari om 20.00 uur in de Hofnar. 

Komt allen! 

Wat ook al bekend is, is dat wij gevraagd zijn voor een optreden in 

Pronsweide. 

Wij hebben toegezegd dit te zullen doen en als datum is afgesproken 

maandag 18 maart 2019. 

De tijd weten we nog niet. Maar ik neem aan dat dit bijtijds zal zijn. 

Er zijn nog wel wat optredens in bespreking, maar dat is nog niet rond. 

Zodra er iets over bekend is, worden jullie op de hoogte gehouden. 

Ad Doornink 



Geslaagden verkeersregelaars 2018/2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staand v.l.n.r. 

Hans te Winkel, Henk Heusinkveld, Joop Bussink, Jan Oosterholt, 

Gerrit Hartemink, Jan Bongen (achter Gerrit Hartemink), Henk Schutte, 

Joop Droppers, Wim Geurink, Gerrit Krieger, Henk Meijer, Tonnie 

Westerveld en Herman Luiten. 

Zittend 2
de

 rij: Jan Droppers, Hans Klumpenhouwer, Wim ter Horst 

en Arie te Lindert. 

Zittend 1
ste

 rij: Auke de Vries en Freek Gussinklo. 

Niet op de foto, maar wel geslaagd: Karel Gosselink, Tiny Oosterink, 

Dick Wikkerink, Henk Luimes, Erik Navis, Henk Klumpenhouwer, 

Willy van Eerden en Erik Wikkerink. 

 

Stemvorming 
 

Beste collega zangers,  

Er is mij gevraagd, namens de bestuursleden, jullie op de hoogte te 

houden over de stemvorming welke heeft plaats gevonden in de maan-

den mei en juni j.l.  

Aanleiding hiertoe was het verouderen van ons koor en de te geringe 

aanwas van jongere leden.  

Op zich is dit een algemene trend bij bijna alle verenigingen. Maar als 

bestuur vraag je je dan af, hoe zal het er over 10 of 15 jaar uitzien bij 

een koor als het onze.  

Zal er dan überhaupt nog een ACM bestaan?   

Een jaar geleden, om precies te zijn 28 november 2017, hebben wij als 

bestuur al een extra vergadering belegd. Wij hebben dan ook gemeend 

om jullie als koorleden hierbij te betrekken middels het invullen van 

een vragenlijst. Dit hebben we gedaan om van alle koorleden een in-

druk te krijgen en een mening te horen over het functioneren van ons 

koor.  



Ik zal een aantal vragen nog herhalen om te kijken of er jullie nog iets 

is bijgebleven.  

1. Sta je open voor verandering en vernieuwing van het koor?  

2. Sta je open voor assistentie van een zangpedagoog?  

3. Hoe denk je over een A en een B koor?  

4. Ben je er voor om te proberen om voor extra kwaliteit te gaan?  

5. Hoe vinden jullie de manier van instuderen van nieuwe stukken zo 

    als Suzanna dat doet?  

6. Mag er druk worden uitgeoefend om thuis te oefenen?  

7. Vind je het vervelend om persoonlijk aangesproken te worden op  

    jouw houding, jouw gedrag of zangprestatie tijdens de repetitie?  

8. Wat vind je van de muziekkeuze?  

9. Hoe bereiken we jongere leden?  

10. Hoe zien jullie de toekomst van het ACM?  

We hebben in de maand januari 2018 de vragen aan de koorleden uit-

gedeeld en ook weer van iedereen terug ontvangen.   

Eén persoon heeft helemaal niets ingevuld. Toen ik hem naar zijn re-

den vroeg zei hij tegen mij:  “kwet neet wak doar met modde!”  

De einduitslag is bekend en dat betekent, dat wij als koor maandag-

avond willen blijven zingen van 20.00 tot 22.00 uur, maar zingen kun 

je op verschillende manieren.   

Op deze weg doorgaan met zingen of de lat nog iets hoger leggen? Wij 

als koor en bestuur hebben gelukkig voor het laatste gekozen.   

Aan de hand van een stemtest-oefening werd op alle koorleden een 

beroep gedaan. Als eerste werden we weer met een tiental vragen ver-

rast, afgenomen door Suzanna. Hierna werden de schouders en wangen 

losgemaakt bij zangdocent Elma v/d Pool. Dit leidde vaak tot lach-

wekkende taferelen. De drempelvrees bleek vooraf groter dan ge-

dacht.    

Op deze manier kregen de dames een goede indruk qua stem en mu-

ziekinzicht.  

Van alle koorleden heb ik de stemtest-formulieren doorgenomen en 

uitgewerkt. Wat mij opviel was dat bijna alle heren wel noten kunnen 

lezen onder een boom, maar niet van een muziekblad. 

Jullie konden ook aangeven of je verder wilde met deze stemtest of 

niet. Dan waren er nog keuzes uit 6 mogelijkheden, d.w.z.:  

a. logopedie  

b. gevorderde noten ritmegroep  

c. beginnersnoten ritmegroep  

d. stemvorming in groepsverband  

e. individueel zangles   

f. behoeft geen aparte bijscholing  

Ook deze gegevens van een ieder van jullie heb ik uitgewerkt.  

Resultaat: Van de 1e tenoren willen er 2 personen niet verder met de 

stemtest en 10 personen wel  

Van de 2e tenoren willen er 6 niet verder en 9 wel  

Van de baritons willen er 9 niet verder en 6 wel  



Van de bassen willen er 4 niet verder en 13 wel  

Aangezien we de maand december nog druk zijn met optredens, willen 

wij hier begin volgend jaar een vervolg aan geven.  

  

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen 

jullie een goede en muzikale decembermaand toe.  

 

Hartelijke groet,  

 

Joop Bussink 
 

 

Felicitaties 
 

In de maand november zijn jarig: Albert Scholten, Henk Luimes, Auke 

de Vries en onze dirigent Susanna Veerman 

 

In december zijn jarig: Gerrit Bussink, Piet Langstraat en  

Bennie Tuenter 
 

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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