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Oranje Fietstocht 

Generale repetitie voor bevrijdingsconcert in 

de Oude Helenakerk op de markt 

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 

Medewerking aan de vredeszondag. Ooster-

kerk 9.30 uur 
 

Van de bestuurstafel  

Afgelopen dinsdag waren we als bestuur bijeen om allerhande zaken 

betreffende ons ACM te bespreken. Je zou haast zeggen: ‘Nou alweer, 

wat heb je dan allemaal te bespreken.’ 

Nu ik moet zeggen: ‘Genoeg! Vaak kom je nog tijd te kort. Er zijn zo 

ontzettend veel dingen die aandacht vragen.’ 

Zo hebben we eerst stilgestaan bij de zieke leden van ons koor, waar-

van enkele zeer ernstig. Martin Meijer heeft onlangs hen in het ope-

ningsgebed aangehaald en ook nu hopen en bidden we: Mocht het mo-

gelijk zijn, dat ze spoedig mogen herstellen. 

 



Uiteraard was het bevrijdingsconcert weer één van de onderwerpen die 

nog veel aandacht nodig had. Wij denken dat nu alles goed geregeld is 

en verheugen ons op dat concert. De te zingen liederen zijn inmiddels 

bij iedereen bekend. Op 29 april hebben we, i.p.v. repetitie in de Hof-

nar, generale repetitie in de Oude Helenakerk. We gebruiken dan de 

ingang aan de Elimzijde. 

De 2e tenoren komen daar dan eerder i.v.m. de stemoefening. Op zon-

dag 5 mei zijn wij allemaal om 13.45 uur in de kerk aanwezig zodat 

we om 14.00 uur kunnen inzingen. Wij verschijnen in blauw pak, wit 

overhemd, stropdas, zwarte sokken en schoenen. Het mannenkoor uit 

Scheveningen hoopt tussen 14.00 en 14.15 in Aalten te arriveren. We 

ontvangen hen met koffie of thee. Daarna kunnen ze meteen aantreden 

om met ons de gezamenlijke stukken te oefenen en daarna kunnen ze 

zelf nog inzingen. Het eerste gedeelte van het concert wordt ingevuld 

door Scheveningen. 

Dus wij gaan in het begin van het concert in de kerk zitten. Dat is in de 

N.O. zijbeuk net naast het koor. Als wij aan de beurt zijn gaan wij niet 

rechtstreeks naar het koor maar lopen eerst een rondje in de kerk achter 

de preekstoel langs, anders loopt het vast. Let dan vooral op de aanwij-

zingen van onze koormeester. 

Ik heb 10 posters naar Scheveningen verzonden en ik kreeg daar een 

heel leuke reactie op. Ze vonden dat ze er prachtig uitzagen en ze wer-

den ook opgehangen in de kerken van Scheveningen.  

Een tijd geleden is er al eens een uitnodiging ontvangen voor een ko-

rendag in Kampen. Maar daar doen we dit jaar niet aan mee. Maar er 

zijn daar ook diverse workshops die ons wel heel nuttig lijken voor ons 

koor. De workshops zijn o.a. Lax Vox methode van Alberto ter Doest. 

Dit gaat over stemoefeningen, het juiste gebruik van de stem en adem-

steun. Dit kun je op internet opzoeken. De tweede workshop is Koor 

op Koers. De titel zegt al genoeg. Is het ACM op koers?  

En een workshop over het onlangs uitgegeven boek ‘Ontdek je stem.’ 

Handboek, uitleg en info, ook voor de ouder wordende koorzangers. Ik 

denk dat we daar ook wel mee te maken hebben. Van het bestuur ga ik 

er in ieder geval naar toe. Maar het zou fijn zijn dat er meerdere leden 

meegaan om te kijken of wij daar als ACM wat mee kunnen. Het is za-

terdag 18 mei. Dus als je zin hebt om daar naar toe te gaan, geef je 

z.s.m. bij mij op. Daar zal dan ook nog wel tijd en gelegenheid zijn om 

op de korendag enkele optredens te volgen. 

Zondag 15 september werken we mee aan een kerkdienst om 9.30 uur 

in de Oosterkerk. Dit is dan de vredeszondag. Noteer deze datum vast. 

Onlangs deed onze koormeester, die ook verantwoordelijk is voor de 

orde op de repetitieavond, een dringende oproep tot meer rust tijdens 

de repetities. Heel vaak hebben de mensen die de onrust veroorzaken 

dat zelf niet eens in de gaten en doen dit onbewust. Dus met andere 

woorden ben jij dat misschien zonder dat je dat eigenlijk wilt??  

Let er dan op!! En zo blijven we bezig om de kwaliteit van ons koor 

hoog te houden,       Ad Doornink 



Dit komt in de Scheveningsche Courant 
Bijgaand deel ik graag met jullie wat we hier gereed hebben gemaakt 

voor de Scheveningsche Courant. Ik ga dat volgende week naar hen 

toesturen. 

 
 

Christelijk Mannenkoor Scheveningen naar Aalten  

Scheveningen en Aalten zingen 74 jaar na de oorlog nog samen 
 

Het Christelijk Mannenkoor Scheveningen (CMS) reist zondag 5 mei 

met groot gevolg af naar Aalten. Daar wordt op Bevrijdingsdag een 

uniek concert gegeven. Dat gebeurt samen met het Aaltens Christelijk 

Mannenkoor (ACM). 

Het gezamenlijke concert heeft alles te maken met de historische ban-

den tussen Scheveningen en Aalten die er bestaan sinds de Tweede 

Wereldoorlog. Ouderen onder ons herinneren zich nog dat Schevenin-

gen moest worden ontruimd toen de Duitsers de ‘Atlantikwall’ als ver-

dedigingslinie langs de kust gingen aanleggen. Voor vele duizenden 

inwoners een gedwongen verhuizing. Honderden Scheveningse evacu-

ees zijn toen opgevangen in Aaltense gezinnen. De meesten hadden 

destijds geen idee waar Aalten lag, maar het leek zeker aan de andere 

kant van de wereld. Dat dáár vrouwen in Scheveningse dracht tot het 

straatbeeld zouden gaan behoren, heeft niemand kunnen bedenken.  

‘We zien op ons koor echt uit naar ons concert met het Aaltens Chris-

telijk Mannenkoor’, zegt CMS-voorzitter Klaas Salverda, zelf van 

ruim na de oorlog. ‘In de hele voorbereiding leerde ik nog weer eens 

hoe dichtbij onze geschiedenis is. Letterlijk en persoonlijk, getuige de 

persoonlijke ervaringen van onze koorleden en hun families.’  

Een van hen is koorlid Fred Bal (geboren in 1940) wiens wortels in 

Duindorp én Aalten liggen. In februari 1943 kwamen zijn moeder, 

broer Arie en Fred zelf op het station van Aalten aan. Zijn vader Arie, 

zoon van een Scheveningse schipper, kwam iets later. Hij kreeg een 

onderduikadres bij een boer in de buurt, waar hij leerde melken als de 

beste.  
 

Dankbaarheid  

Uiteindelijk hebben moeder en haar twee zoons twee lange jaren bij de 

familie Wikkerink op de boerderij doorgebracht. ‘Wij jonge jongens 

stalen de show, want de boer was gek op ons.’ 

‘We hadden goed eten en drinken en onderdak. Mijn moeder hielp mee 

met het bereiden van het eten en hooien en verleende allerlei hand- en 

spandiensten. Zo werd het nota bene in de oorlog toch nog een gewel-

dige tijd’, blikt Fred Bal met heel dankbare gevoelens terug. Temeer 

natuurlijk omdat in het westen van het land de nood tot hongersnood 

uitgroeide.  

Na de bevrijding in mei 1945 keerde het gezin terug op Scheveningen. 

Maar in de grote schoolvakanties gingen de jongens later nog vaak vier 

weken naar Aalten. ‘We waren daar altijd welkom’, aldus Fred Bal.  
 



Saamhorigheid  

De evacuatieperiode is als een rode draad door zijn leven gaan lopen. 

Zoals niemand die de oorlog heeft meegemaakt, op wat voor wijze dan 

ook, die tijd ooit zal vergeten. ‘Dat is ook de bedoeling van dit con-

cert’, aldus voorzitter Salverda: ‘Opdat we niet vergeten – ook wat die 

voor velen zo verschrikkelijke tijd aan saamhorigheid en hulpbetoon 

heeft laten zien.’  

Bij elkaar hebben zo’n 500 Scheveningers tijdelijk in Aalten gewoond. 

Zij waren vooral van gereformeerde huize. Veel hervormden beland-

den in Winterswijk. Andere mensen uit het vissersdorp gingen naar 

plaatsen als Doetinchem, Waardenburg, Tuil, Herwijnen, Hummelo, 

Rijssen en Acqoy. In Lichtenvoorde kwamen eveneens veel Scheve-

ningers én Hagenaars terecht.  

Natuurlijk waren er voelbare verschillen tussen Scheveningers en Aal-

tenaren. Voor iedereen, maar vooral voor de ouderen, waren de weder-

zijdse dialecten in het begin een groot probleem om elkaar goed te be-

grijpen, herinnert Fred Bal zich.  
 

Aalten in oorlogstijd  

In zijn boek ‘Aalten in oorlogstijd’ verhaalt J.G. ter Horst hoe Scheve-

ningers, gewend aan de ruimte van het strand en het ruisen van de zee, 

moesten zien te aarden in het landelijke Aalten, ‘waar het landschap 

weinig uitzicht biedt en waar nauwelijks water is’.  

Aalten zelf heeft ook sterk geleden onder de oorlog. Ten gevolg van 

oorlogsomstandigheden, met name bombardementen, kwamen zeker 

honderd mensen om. Twintig geallieerde militairen en een even groot 

aantal Duitse militairen vonden de dood. Daarnaast stierven vele tien-

tallen joodse inwoners in kampen in Polen.  

Thuis was het vissersdorp van een grimmige vesting in een woestenij 

veranderd. De Bijbel die men voor aanvang van de reis bij zich had ge-

stoken, ging als kostbaar kleinood mee terug. Buiten het geplaagde 

dorp wachtte een ontroerend weerzien: het uitzicht op zee.  
 

Het concert  

Voor 5 mei is het busvervoer, een dubbeldekker, vanuit Scheveningen 

inmiddels volgeboekt. Maar wie het zelf wil meemaken: het concert 

begint om 15.30 uur in de Oude Helenakerk op de Markt in Aalten.  

Het CMS staat onder leiding van Michael Spaans, het ACM onder lei-

ding van Susanna Veerman. Scheveninger Evert de Niet zal in Aalten 

spreken als voorzitter van de Dorpenband Scheveningen-Aalten. Be-

stuurslid Henk Groen, wiens rederij spontaan de busreis sponsort, is 

ook van de partij. En uiteraard zal uit alle Scheveningse en Aaltense 

monden het Wilhelmus klinken!  
 

 

 

 



Programma Bevrijdingsconcert 5-5-2019 

in de Oude Helakerk Aalten 

 

  Ladyspeaker: Wianda Bongen 

 

 

- Openingswoord voorzitter ACM Jan Bongen   

 

- Gastkoor uit Scheveningen:    
 

* Als g'in nood gezeten 

* Looft de Heer gestadig (Psalm 107) met daarin een bekend  

   stukje samenzang 

* Benedictus van Carl Jenkins uit Mass for Peace 

* De ontmoeting 

* 't Hijgend hert (Psalm 42, 2 coupletten) 

 

- Samenzang: Lied 1010 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ (4 coupletten)   

 

- Kort verhaal door Evert de Niet  

 

- Intermezzo solisten met piano    

 

- Bij wisseling koren kort intermezzo op orgel  

 

- ACM blok:   
  

* Domine Salvam fac  3’ 

* Vrede 4’ 

* Down by the riverside 2’ 

* Dank sei Dir Herr 3’ (met soliste). 

* Be still my soul 3’ 

* Alles wat ademt (Vrede is ver) 5’ 

* Battle hymn of the Republic. 5’ (met solisten en slagwerk) 

  

- Samenzang: ‘Wij willen Holland houden’ (3 coupletten)  

 

- Gezamenlijk stuk twee mannenkoren ‘Geef aan de wereld vrede’  

 

- Afsluitend samenzang: ‘Vera Lynn forever’   

 

-  Sluiting door Martin Meijer 

 

- ‘Wilhelmus’ couplet 1 en 6 met orgel 

 

  



Familie/koningsfietstocht 27-4-2019 
georganiseerd door het Aaltens Christelijk Mannenkoor  

i.s.m. Werkgroep AaltenOranje en Stichting Aalten Promotie. 

 

Elk jaar zet het Aaltens Christelijk Mannenkoor een fietstocht uit in 

het prachtige buitengebied van Aalten. Dit jaar is er een tocht uitgezet 

van ca. 20 kilometer. 

Net als vorig jaar op koningsdag 27 april. Deelname: € 2,- pp. Kin-

deren: € 1,- Graag gepast 

betalen. 

We hopen, in de luwte van 

de feestelijkheden, dat dit 

een welkome activiteit is 

voor menig deelnemer (ook 

voor jonge gezinnen). In de 

route is een korte pauze op-

genomen. Tijdens deze 

pauze is er gelegenheid om 

koffie of thee te drinken  

€ 1, - en voor de kinderen 

is er limonade (gratis). 

De start is bij gebouw Elim 

en men kan vertrekken tussen 14.30 en 16.00 uur. 

Onder de deelnemers worden 2 waardebonnen verloot, beschikbaar ge-

steld door de plaatselijke rijwielhandelaren.  

Zegt het voort en komt allen fietsen door een prachtig buitengebied 

van Aalten. 

 
 

Optreden Pronsweide 18-03-2019  
 

Het was vol in de kantine van de Pronsweide. Veel bewoners in rol-

stoelen daar heen gebracht door vrijwilligers, zaten klaar voor het op-

treden van het Aaltens Christelijk Mannenkoor. Dick Wikkerink, onze 

“spreekstalmeester”, kondigde de nummers aan die door de muziek-

commissie met zorg waren uitgezocht. Niet alleen mooie melodieën, 

maar ook liederen met een inhoud, liederen met een boodschap ook 

voor dit publiek. Onder leiding van de dirigent Susanna Veerman en 

onder begeleiding op de piano door Yvonne Beeftink werden de num-

mers ten gehore gebracht. Door het lage plafond heb je het gevoel dat 

het geluid niet ver wegkomt, en dat is eigenlijk jammer. Hoe veel 

mooier zou het in een kerk klinken. Maar de mensen genieten volop. 

Duidelijk kun je merken dat er herkenning is bij bekende melodieën, 

dat er meegezongen wordt, zachtjes. 

En bij de meezing liederen was dat ook hardop. En hoe! Zag u ook die 

man met een gebreide muts op? Hij zong niet alleen de longen uit z’n 



lijf, maar dirigeerde volop mee! Wat een plezier had hij en velen met 

hem! 

Heerlijk dat je zoiets als mannenkoor kunt doen. 

De bloemen gingen na afloop naar Hans Klumpenhouwer. Na zijn ope-

ratie kon hij nog niet meezingen, maar was wel onder het publiek. We 

hopen dat je er gauw weer bij bent, Hans! 

        Arnold Rots 
 

Sponsoren  
    

Er is afgesproken dat de sponsoren van de maand ook de Nieuwsflits 

van die maand gemaild krijgen. Ook zullen zij, bij een concert, een uit-

nodiging ontvangen van het bestuur om daarbij aanwezig te zijn. Op 

deze manier willen we proberen om toch iets meer de sponsoren bij het 

ACM te betrekken. Als er nog leden zijn die evt. nieuwe sponsors heb-

ben kun je dit opgeven bij Joop Bussink. Hij heeft het sponsor gebeu-

ren op zich genomen. 

        Joop Bussink 
 

Felicitaties 
  

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

Geert Hobé, 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  
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