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Sponsoren van januari 2019 

 

 

 

 

Agenda 
 

05 

18 

05 

maart 

maart 

mei 

2019 

2019 

2019 

Ledenvergadering in de Hofnar 

Optreden in Pronsweide 

Bevrijdingsconcert samen met het  

Schevenings Mannenkoor in de Oude Helena 

Kerk op de Markt, aanvang 15.30 uur 

 

Van de bestuurstafel  
 

De drukke decembermaand zit er weer op. Lange tijd zijn wij als koor 

bezig geweest met de voorbereidingen van de diverse optredens die 

door ons verzorgd zouden worden. Dan, met een goede week is alles 

weer voorbij en berg je de kerstnummers weer op, verschillende 

misschien tot volgend jaar. Vier januari waren we bijeen om elkaar op 

onze nieuwjaarsreceptie een goed jaar toe te wensen. Voor degene die 

ik nog niet heb gehad alsnog: ‘Veel heil en zegen in dit nieuwe jaar’. 

We hopen op een goed muzikaal jaar en dat we dit jaar in een fijne 

sfeer met elkaar om mogen gaan. En vooral, dat we respect voor elkaar 

en elkaars mening hebben!  

Door elkaar kunnen we best wel terug kijken op goede optredens in het 

afgelopen jaar. Dus kunnen we ook zeggen al onze inspanningen niet 

voor niets waren. 

Het eerstvolgend optreden is maandag 18 maart 2019 in de Pronsweide 

te Winterswijk.  

De tijd dat we daar moeten zijn, is nog niet bekend, maar reken er vast 

op dat we daar bijtijds moeten zijn. We willen dit in de Nieuwsflits van 

 



februari bekend maken. Houd in ieder geval die datum vrij.  

Hetzelfde geld voor zondagmiddag 5 mei dan hebben we een 

gezamenlijk optreden met het Chr. Schevenings Mannenkoor in de 

Oude Helenakerk. Zorg dat je er bij bent!  

Op de agenda van het bestuur staat regelmatig het onderwerp 

“Toekomstvisie”. Op de vorige vergadering hebben we bezoek gehad 

van Tjitse Tuinstra, bestuurder van de KCZB regio oost, die zijn visie 

liet horen. 

Hij had een uitgesproken mening over de toekomst van mannenkoren 

en liet diverse mogelijkheden de revue passeren. Dit was soms in onze 

ogen ingrijpend. Wij gaan daar verder over nadenken. 

Je weet: Een kip die zit te broeden, moet je rustig laten zitten.  

In ieder geval gaan we nu de start maken met de zanglessen voor de 

mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. Eigenlijk is dit een begin 

naar een goede toekomst voor ons koor. Heb je gezegd ik doe niet 

mee? Je kan nog van gedachte veranderen en denk er aan je wordt er 

nooit dommer van.  Het komt ten goede aan de kwaliteit van ons koor. 

Verder hebben we de datum van de ledenvergadering vast gelegd op 

dinsdagavond 5 maart in “de Hofnar” de tijd vermeld ik de volgende 

keer wel. Houd in ieder geval die avond vrij. Die avond mag je echt 

meepraten over het wel en wee van het koor. 

Hier laat ik het voor deze keer bij 

                                                                             Ad Doornink 
 

Nieuwjaarsreceptie 4-1-2019 

 

Er hangt een nieuwe kalender aan de wand  

Met dit gedicht besloot Dick Wikkerink de opening van onze nieuw-

jaarsreceptie in De Hofnar op 4 januari nadat hij de aanwezige leden 

en hun partners welkom had geheten. Na het welkom volgde een te-

rugblik op het afgelopen jaar waarin weer veel gebeurd is. Als koor 

hebben we optredens gehad in de Chr. Ger. Kerk, in de tuin van Beth 

San, in Eibergen, in de Zuiderkerk, in Varsseveld en tenslotte in Bre-

devoort. Daarnaast waren er regelmatig activiteiten door leden van het 

ACM om de kas te spekken, zoals b.v. verkeersregelaars, opzetters van 

de Raboboog bij verschillende gelegenheden en last but not least onze 

dames die bij verschillende gelegenheden o.a. voor de catering hebben 

gezorgd. Hartelijk dank daarvoor!  

Dat zoveel activiteiten mogelijk zijn is gelegen in het feit dat wij als 

koor een hechte groep vormen. Dat uit zich ook in de belangstelling en 

het meeleven met elkaar in tijden van lief en leed. Het 

plotseling overlijden van ons koorlid Frits Winkelhorst 

was wel het verdrietige dieptepunt in het afgelopen 

jaar. Ons meeleven, gaat uit naar zijn vrouw Ineke, de 

kinderen en de kleinkinderen. Ook bij ziekte willen 

wij als koorleden elkaar extra aandacht schenken. Tenslotte wenste hij 

in dichtvorm ons toe dat we er in het komende jaar met zijn allen iets 

moois van zullen maken. 



Jan Bongen kondigde vervolgens 

het gelegenheidsduo Yvonne (piano 

en zang) en Anja (verbindende tek-

sten en zang) aan. Anja stelde zich 

zelf voor als zangeres uit Baak, dat 

ze schertsend een uit de hand gelo-

pen kruispunt noemde. Onze wel-

gemeende complimenten voor de 

liedjes die zij ten gehore brachten. Verrassend was de spontane mede-

werking van koorleden Poppe Kemper, Jan Bongen en Albert Schol-

ten. Daaruit bleek maar weer eens dat je voor talent niet ver hoeft te 

zoeken. Het publiek heeft het optreden zeer gewaardeerd en wat mij 

betreft is dat zeker voor herhaling vatbaar. 

Een ander hoogtepunt van de avond was de huldiging van een tweetal 

jubilarissen t.w. Dick Winkelhorst (40 jaar) en Hans Klumpenhouwer 

(25 jaar). Beide zijn enthousiaste leden. Dick is zelfs lid van 2 koren 

en Hans is ACM bestuurslid geweest en zet zich al jaren op een tome-

loze wijze 

in voor 

Dorcas. 

Hun da-

mes werd 

een fraai 

boeket 

bloemen 

aangebo-

den als 

waarde-

ring voor 

hun steun 

als achter-

ban. 

Overigens is nog wel vermeldenswaard dat de beide jubilarissen van 

mening waren dat hun lidmaatschap langer had geduurd dan in de ad-

ministratie van het ACM is vermeld. Misschien is het mogelijk nog 

eens aandacht te schenken aan de start van de lidmaatschappen door 

e.e.a. af te stemmen met de leden zelf. 

De blik van het koor richt zich nu op een optreden in De Pronsweide 

op 18 maart en op het Bevrijdingsconcert samen met het Schevenings 

Mannenkoor in de Oude Helenakerk op de Markt op 5 mei a.s. 

Samenvattend was het weer een ouderwets gezellige en goed bezochte 

Nieuwjaarsbijeenkomst. 

Zie voor meer foto’s de ACM-site. 

         

        Jan Hartemink 

 



 

Nieuwe Sponsor van het ACM 
 

Piet Langstraat kwam bij het bestuur en vertelde, dat hij een bedrijf 

had die wel sponsor wil worden van het Aaltens Christelijk Mannen-

koor. GEWELDIG.  

Fijn dat we zo geleidelijk aan een goede achterban krijgen van sponso-

ren, maar er kunnen natuurlijk altijd meer bij. 

Autoschadeherstel Mark Pennings: WELKOM 
 

 

 

Als je de website van autoschade bedrijf Pennings opent zie een 6 tal 

stoere kerels staan en één vrouw.  

Het lijkt wel een kleinkoor met één dirigent.  

Als je dan een keer pech heb met je bolide, dan hebben zij de oplos-

sing. Niet alleen voor personen auto maar ook voor bedrijfswagens en 

vrachtauto’s kun je bij Mark Pennings terecht als je schade hebt of 

spuitwerk want dat doen ze ook.  

Je ziet, Mark is van alle markten thuis. 

Fijn dat zo’n bedrijf achter ons mannenkoor wil staan en ons financieel 

wil steunen.  

Laten we blij zijn met al onze sponsoren want ze zijn er ook voor ons. 
 

 

WELKOM   WELKOM   WELKOM 



 

 

 

Nog een jubileum 

Zondagmorgen, 6 januari 2019 

om 7.45 uur reden 4 mannen 

van het ACM naar Groenlo om 

voor de 70e keer de Raboboog 

op te zetten. 

70 Keer in 7 jaar is een mooi 

resultaat. Alleen was de boog 

erg vuil, dus die moeten wij 

binnenkort even schoonmaken 

als het weer het toelaat. Wij houden het weer in de gaten en dan zullen 

we nog wel een mailtje sturen. 

 Misschien is er dan wel wat bij de koffie 
 

Felicitaties 
 

In januari 2019 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 (Bocholtsestraatweg).  

 

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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