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Ledenvergadering in de Hofnar 

Optreden in Pronsweide 

Oranje Fietstocht 

Bevrijdingsconcert samen met het  

Schevenings Mannenkoor in de Oude Helena 

Kerk op de Markt, aanvang 15.30 uur 

Laatste repetitieavond voor de zomervakantie 

Optreden bij Beth-San 

BBQ 

Eerste repetitie na de vakantie 
 

Van de bestuurstafel  
Op de laatst gehouden bestuursvergadering waren aan het begin van de 

vergadering de afgetreden bestuursleden, Erik en Dick Wikkerink nog 

aanwezig. Die werden door onze voorzitter Jan Bongen nog een keer 

uitgebreid bedankt. Daarna werden de verschillende taken die zij altijd 

deden onder de andere bestuursleden verdeeld.  

Als leden niet aanwezig kunnen zijn op de repetitieavond melden ze 

zich af. Tot nu toe was dat bij Dick Wikkerink. Deze taak heeft Wim 

Bollen op zich genomen. 

Dit betekent dus voor ons allemaal, als je om wat voor reden niet op de 

repetitieavond kunt komen, dan dien je je af te melden bij Wim Bollen. 

 



Wim heeft het liefst dat je dit telefonisch doet op maandag tussen 

18.00 en 19.00 uur. Tel. 0543-451806. 

Verder zijn we druk geweest met de voorbereidingen van het bevrij-

dingsconcert. Men heeft er vaak geen idee van aan hoeveel dingen je 

denken moet. 

Wil je aan alle dingen denken dan moet je wel met een draaiboek wer-

ken. 

En dat doen we ook. Wat nu in ieder geval al wel bekend is, is dat het 

koor uit Scheveningen uit ruim 40 man bestaat en dat ze op 5 mei met 

ongeveer 80 personen Aalten zullen bezoeken. 

Ook kunnen we nu al zeggen dat de samenzang op het orgel wordt be-

geleid door Hans te Winkel. 

Verder is er nog niet zoveel over te vertellen. Dat gebeurt wel in de 

volgende Nieuwsflits. 

Op de ledenvergadering van 5 maart jl. hebben jullie kunnen horen dat 

Joop Bussink het podium dat we jaarlijks huren in Varsseveld nu voor 

het ACM heeft gekocht. Dit betekent dat wij dit podium ook weer aan 

andere verenigingen kunnen verhuren. Wel dient dit podium wat opge-

knapt te worden. 

Wij vragen hiervoor vrijwilligers. 

Je kunt je hiervoor opgeven bij Joop Bussink. 

Wij hopen op een goede voorbereidingsperiode voor het bevrijdings-

concert. Dat we allemaal ons daar serieus op voorbereiden. 

 

       Secretaris Ad Doornink 

Zangles 

We hebben een gesprek gehad met Marianne Westerveld over de zang-

lessen. We hebben haar o.a. verteld dat we alleen maar positieve reac-

ties hebben gehad op haar zanglessen en we hebben met haar afgespro-

ken dat we verder gaan met de zanglessen en dat we ze ook wat gaan 

uitbreiden zodat de tussen tijd niet zolang is. 

Het is de bedoeling dat er 1 groep begint om 19.00 uur tot 19.50 uur en 

dat er na de opening van de avond er een klein groepje met Marianne 

meegaat voor een half uur zangles. 

b.v. De 1e tenoren beginnen om 19.00 uur tot 19.50 uur en na de     

opening gaan er 5 2e tenoren met Marianne mee voor een zangles van 

een halfuur en komen dan terug bij de repetitie. De week erna krijgen 

bv de baritons van 19.00 uur tot 19.50 uur zangles en dan gaan na de 

opening de andere 2e tenoren met Marianne mee. De week daarop zijn 

de bassen aan de beurt om van 19.00 uur tot 19.50 zangles te krijgen, 

en dan gaat er na de opening een groepje van de 1e tenoren mee voor 

zangles. 

Joop Bussink maakt hiervoor een schema zodat voor een ieder duide-

lijk is wanneer hij aan de beurt is voor zangles. 

We hebben wel afgesproken als we vlak voor een optreden zitten en 

Yvonne komt s’avonds ook spelen dan hebben we geen zangles. 

Voorzitter Jan Bongen 



Jaarvergadering ACM 5 maart 2019  

Op diezelfde dinsdagavond moest Ajax in de Champions League voet-

ballen tegen Real Madrid. Maar omdat ze de eerste wedstrijd met 1-2 

hadden verloren, zouden we er niet veel aan missen, was althans mijn 

verwachting.  

Maar hoe anders kan het lopen…. In de pauze van onze vergadering 

zagen we dat Ajax met 0-2 voorstond, en na afloop van de vergadering 

zagen we in de Hofnar hoe ze met 1-4 wonnen! Wat een sensatie! 

Maar daar kwamen we helemaal niet voor, we hielden als ACM onze 

jaarvergadering. Ook dat is goed om als mannenkoor te doen, elk jaar 

weer.  

Het is een goede gelegenheid om als leden met het bestuur van gedach-

ten te wisselen over alle zaken die het koor betreffen. En dat werd ook 

uitgebreid gedaan! Jan B  ongen, de voorzitter, had er in zijn openings-

woord om gevraagd, en er werd druk gebruik van gemaakt, in een pret-

tige sfeer. 

Ad Doornink zal er ongetwijfeld uitgebreide notulen van maken, maar 

in dit stukje voor de Nieuwsflits willen we even stilstaan bij een paar 

momenten. 

 

Erik Wikkerink toonde ons voor zijn laatste keer het financiële verslag 

van 2018, en dat gaf weer een duidelijk beeld van het reilen en zeilen 

van de vereniging. Het slot van het liedje was dat we zo’n € 5000,-  

waren ingeteerd op ons vermogen. Na het wegvallen van de Rova-bij-

drage van ruim € 12.000,- nog niet eens een gek resultaat. Alle vrijwil-

ligerswerk brengt zijn geld op! 

Erik kan dat met z’n Excel-pro-

gramma precies laten zien, en 

daar werd hij ook heel hartelijk 

voor bedankt. Niet alleen voor 

het afgelopen jaar, maar ook 

voor alle voorgaande jaren. Het 

is erg fijn wanneer je als vereni-

ging weet dat je centen goed  

be heerd worden. Wim Jansen 

heeft in elk geval een goede basis 



van waaruit hij kan verder werken. We namen ook afscheid van Erik 

als lid, en dat is jammer, hij was een goede zanger. Ik heb Erik diverse 

keren gevraagd om in een stukje in de Nieuwsflits duidelijk te maken 

waarom. Maar helaas is dat er niet van gekomen. 

 

Dick Wikkerink stopte als bestuurslid, maar blijft gelukkig wel lid! 

Dick is zo iemand die alles weet, overal een oplossing voor heeft, en 

het dan meestal ook zelf maar 

doet. Wat kan een vereniging zich 

gelukkig prijzen met zulke leden. 

Het liefst ook op de achtergrond, 

niet teveel in de schijnwerpers. En 

ook z’n beperkingen kennende, 

toen hij als 2e voorzitter de opge-

stapte voorzitter diende te vervan-

gen. Wim Bollen komt voor hem 

in de plaats in het bestuur. 

 

Als vereniging kunnen we dankbaar zijn dat op deze manier de conti-

nuïteit gewaarborgd is. En als een lid zich dan wat bezwaard voelt dat 

hij niet aan al die activiteiten mee kan doen, dan zou ik zeggen: wat let 

je, de contributie van € 12,50 per maand is een minimum, en als je 

kunt mag je uiteraard meer geven. Misschien is dan het tekort van 

€ 5000,- ook opgelost!    

Arnold Rots 



Kansarme kinderen in Malawi 

Hierbij wil ik het Aaltens- en Apeldoorns Christelijk Mannenkoor in-

formeren over de besteding van de opbrengst (€ 2.500,-) van het bene-

fietconcert (27-10-18) voor kansarme kinderen in Malawi. 

Het bedrag zal worden besteed aan de afbouw van een basisschool in 

Ekwendeni (Malawi). 

Uchizi school in Ekwendeni (Malawi)   Hermen Ligterink   Dec.2018 

 

Deze basisschool biedt, in samenwerking met de stichting ‘God cares’, 

onderwijs aan weeskinderen en kinderen uit arme gezinnen.  

Tegen lage kosten wordt goed onderwijs gegeven. Deze school maakt 

het mogelijk dat kansarme kinderen onderwijs krijgen in het Engels en 

niet alleen in Tumbuka (gebiedstaal). Door basisonderwijs in het En-

gels, wordt het voor 

de kinderen moge-

lijk om na de basis-

school naar vervolg 

onderwijs te gaan. 

Hiermee doorbreekt 

de Uchizi school de 

vicieuze cirkel van 

armoe en lage oplei-

ding.  

Kans arme kinderen krijgen kansen en een goed toekomstperspectief. 
  

De Uchizi school heeft dringend behoefte aan 4 nieuwe klaslokalen zo-

dat ze een volwaardige basisschool kan zijn. Er is een begin gemaakt 

met het bouwen van de 4 lokalen. De muren zijn gemetseld, maar van-

wege geldgebrek is de bouw gestopt. (Scholen krijgen weinig tot geen 

steun van de overheid) Om deze school compleet af te bouwen is circa 

2.500 euro nodig. Dit wordt besteed aan dakplaten, ramen, deuren, 

vloeren, stucwerk, etc. 

 

Met de opbrengst (€ 2.500,-) van het benefietconcert (27-10-2018) van 

het Aaltens en Apel-

doorns Christelijk Man-

nenkoor kan deze school 

worden afgebouwd.  

Hiermee krijgen honder-

den kinderen in de ko-

mende jaren toegang tot 

onderwijs wat hun kans-

arme positie omzet naar 

een kansrijke toekomst!! 

 



Ik bezocht deze school in 

het weekend van 1 de-

cember 2018, vandaar 

dat er geen leerlingen op 

de foto’s staan 

Recent was ik in Malawi 

en heb de school bezocht. 

Ter plaatse heb ik de situ-

atie bekeken en gespro-

ken met Agnes (God 

cares) en het schoolbe-

stuur. Een positief ge-

sprek. Ze waren duidelijk 

in hun doelstellingen en 

voorgenomen aanpak. De 

afbouw van de school 

wordt zo spoedig moge-

lijk in gang gezet. Agnes 

houdt me via email op de 

hoogte. Op 13-12-2018 

ontving ik een brief van 

Agnes (zie ook bijlage) waarin ze "the well wishers who have donated 

a grant of 2.500 euro" dank zegt. Ze weet dat het geld afkomstig is van 

de beide mannenkoren (heb haar foto's laten zien) en ze verzocht mij 

uitdrukkelijk om haar dank over te brengen aan de beide koren. Haar 

brief is gericht aan de Diaconie van de PKN Aalten omdat jullie dona-

tie via mij naar de Diaconie is gegaan. De diaconie heeft het geld in-

middels overgemaakt. Deze (om)weg had als voordeel dat een aanzien-

lijk hoger bedrag kon worden overgemaakt naar God cares, omdat de 

fiscus zo ook een handje meehelpt, zoals in onderstaande mail beschre-

ven. Het extra bedrag gaat naar de God cares ten bate van hun verdere 

activiteiten.  

 

In maart/april 2019 kom ik weer in Malawi. Hopelijk kan ik dan foto's 

maken van een afgebouwde school. 

 

Nogmaals heel hartelijk dank aan het Aaltens- en Apeldoorns mannen-

koor! 

(Willen jullie deze informatie doorgeven aan beide koren? B.v.d.)  

Met vriendelijke groet,     

Hermen Ligterink 

 



 

Felicitaties   

In maart zijn jarig: Willem Bollen, Jan Hartemink, Henk Neerhof, Ger-

rit Ruesink, Lieuwe Westerterp en Wim Wikkerink. 

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

Geert Hobé, en Dick Wikkerink. 

 

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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