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Ledenwerfconcert ’t Grachthuys Bredevoort 

Ledenvergadering 20.00 uur in de Hofnar 

Stegemanhof op zaterdagmiddag 11 april  

(gelegenheidskoor) 

Bevrijdingsdienst Eibergen 

4 mannenkoorconcert te Apeldoorn 

Beth-San.  

(laatste oefenavond voor de vakantie) 

Maranathadienst in de Baptistenkerk in  

Enschede 
 

Van de bestuurstafel 
Vol goede moed zijn wij aan het nieuwe jaar begonnen. Ook als 

ACM hebben we de draad weer opgepakt en gaan hopelijk met 

veel enthousiasme het nieuwe koorseizoen in. 

Een seizoen waarin we weer van alles willen doen. Met voorlopig als 

hoogtepunt het 4 Mannenkoor concert op 20 juni in Apeldoorn. 

Van harte hoopt het bestuur dat iedereen zich hier goed op voorbereidt, 

ook thuis, zodat we als ACM een goede indruk bij de andere 3 koren 

achterlaten.  

 

Het hele programma voor het jaar 2020, voor zover nu bekend, staat el-

ders in deze “Nieuwsflits”. Wat er de vorige keer niet in stond, maar nu 

wel met zekerheid vaststaat is, dat we zondagavond 3 mei meewerken 

aan een Bevrijdingsdienst in Eibergen. 

 



We hebben hier al wel vaker gezongen en blijkbaar bevalt hun dat daar 

goed, tenminste, ik zie het als een compliment naar het koor toe. Anders 

vragen ze ons niet weer opnieuw. 

Het zelfde geld ook voor Beth-San. Ook van hen kregen wij een aan-

vraag om in juli weer bij hen in de tuin te komen zingen. In hun mail 

waarin ze vroegen of we dit jaar weer willen komen stond o.a.  

”Na evaluatie van het afgelopen seizoen is gebleken dat het optreden van 

het ACM erg in de smaak is gevallen. De bewoners hebben er enorm van 

genoten”.  

Dan denk je toch: Daar doen we het voor! En we vinden het zelf ook 

fijn. Het moet verder nog uitgewerkt en afgesproken worden, maar het 

zal waarschijnlijk wel weer de laatste repetitieavond worden, 13 juli.  
 

10 februari houden we onze repetitieavond in “Het Grachthuys” in Bre-

devoort. Het zou fijn zijn als iedereen dan om 19.30 uur daar aanwezig 

is, zodat we op tijd kunnen beginnen met onze open repetitieavond. Voor 

die tijd worden er op één van de normale repetitieavonden flyers uitge-

deeld waarmee je je zoon, neef of buurman kunt uitnodigen om op deze 

avond te komen. 

Als iedereen er eentje meebrengt, twee mag ook, wordt het vast een 

prachtige avond. 

 

Dan nog even dit: Persoonlijk moet ik nog even diep door het stof. Met 

de nieuwjaarsreceptie en de huldiging van onze jubilarissen zijn er door 

mij een paar storende fouten gemaakt. Ik heb met de betreffende perso-

nen gesproken en mijn verontschuldigingen aangeboden. Hoe dit kon ge-

beuren weet ik niet, maar het is gebeurd. 

 

Op deze plaats wil ik nog even kwijt dat het bestuur zeer content is met 

”de Nieuwsflits”. Wij vinden dat de publiciteits- en communicatiecom-

missie er iedere keer weer een prachtig nummer van maken dat de 

moeite waard is om te lezen. Wel vragen we ons af of het wel door alle 

leden wordt gelezen. 

Misschien kunnen jullie ook eens laten weten hoe jullie “de Nieuwsflits” 

ervaren. 

 

Dan is me nog gevraagd door het bestuur jullie er op te wijzen dat het 

volgens ons reglement verplicht is om bij afwezigheid dit te melden aan 

Wim Bollen. Dit gebeurt de laatste tijd steeds minder. Toch vragen we 

met klem dit wel te doen. 

 

Ad Doornink 



Verslag Nieuwjaarsreceptie 3-1-2020 

 

Nadat alle aanwezigen elkaar begroet hadden en de goede wensen voor 

het nieuwe jaar waren uitgewisseld, werd iedereen voorzien van koffie 

met een smakelijke roomsoes of appelflap. Een ieder kreeg daarnaast 2 

muntjes voor gratis consumpties. 

Martin Meijer opende vervolgens de bijeenkomst en 

heette iedereen van harte welkom. 

Een aantal leden en ook de beide dirigenten moesten he-

laas bericht van verhindering geven i.v.m. ziekte of andere privé omstan-

digheden. Daarna vatte Martin de goede wensen nog eens samen met een 

gedicht: 

 

Voor hele bijzondere mensen 

Dit gedicht met fijne wensen 

Een goede gezondheid  

En bergen van geluk 

Voorzien van veel gezelligheid 

Een heel jaar aan een stuk 

Wij wensen jou en hen die jou omringen 

Het allerbeste voor het nieuwe jaar 

Geluk in grote en kleine dingen 

Maar bovenal liefde voor elkaar 

Een klein stapje is het van 2019 naar 2020 

366 spiksplinternieuwe dagen  

en veel plezier in zingen 

 

De muziek werd op deze avond verzorgd door Hans de Vries met 

gitaar en zang. Hij deed dat op een uitstekende wijze. Wie luisterde kon 

genieten van zijn optreden en wie wilde praten kon dat doen zonder 

overstemd te worden door de muziek. 

 

Op deze avond waren er 5 jubilarissen te huldigen die 25, 40, of 50 jaar 

lid van het ACM zijn geweest t.w. 

Antoon en Thea Essink    50 jaar 

Wim en Riek Wikkerink    50 jaar 

Wim en Antoon zijn lid van het ACM geworden nadat hun koor 

in Bredevoort destijds werd opgeheven en hebben zich leren 

kennen als zeer trouwe leden die plezier in het zingen hebben. 

Henk en Ineke Klumpenhouwer  40 jaar 

Behalve sponsor van het ACM is Henk ledenwerver voor ons koor. 

Gerrit en Tiny Oosterink    25 jaar 

Beiden zijn steunpilaren voor het ACM: Tiny verkeersregelaar, Gerrit 

o.a. PR, Raboboog, fotograaf 

Gerrit en Diny Hartemink   25 jaar 

Gerrit Hartemink was 4 jaar penningmeester van het koor en heeft 

daarna met vreugde het stokje overgegeven aan zijn opvolger. 



 

In tegenstelling tot 

voorheen kregen de 

voornoemde jubila-

rissen als aandenken 

in plaats van de ge-

bruikelijke herinne-

ringsspeld een 

sculptuur aangebo-

den. De grootte van 

het sculptuur is af-

hankelijk van het aantal jaren en ziet er zonder meer fraai uit. Nadeel is 

echter dat aan een gehuldigde zanger in het ACM-tenue dan niet meer te 

zien is hoe lang hij al zanger van het koor is. Velen die ik op de nieuw-

jaarsbijeenkomst daarover heb gesproken vonden het jammer dat de her-

inneringsspeld kennelijk afgeschaft is en zouden herinvoering zeer op 

prijs stellen. 

 

Aan de dames werd als dank voor hun onmisbare bijdrage aan de tot-

standkoming van de jubilea een fraai boeket bloemen overhandigd. 

Onder het toeziend oog van zijn eigen Corrie kweet ons aller secretaris 

Ad Doornink zich met grote hartstocht van deze taak door elke dame na 

overhandiging van het boeket met volle overgave te zoenen. Wetend dat 

deze activiteit een niet te onderschatten onderdeel van het bestuurstaken-

pakket is, zal het vinden van nieuwe bestuursleden er wellicht weer een 

stuk gemakkelijker op zijn geworden.  

Gerrit Oosterink deed nog een oproep aan de leden om te helpen de le-

denwerfactie op 10 februari a.s. in het Grachthuys te Bredevoort tot een 

succes te maken. Van de gelegenheid om de jubilarissen geluk te wensen 

werd druk gebruik gemaakt en uiteraard werden ze door het koor het 

Lang zullen ze leven toegezongen. 

Er ligt weer een heel nieuw jaar voor ons waarin ik u allemaal 

veel zangplezier toewens.   

Jan Hartemink 

 

Besteding deel banksaldo  

 (Tran Thi Ha  Timmervrouw Vietnam) 

Het bestuur 

van ons – 

christelijk – 

mannenkoor 

heeft het 

voornemen 

om op soci-

aal-verant-

woorde wijze 

een deel van ons banksaldo, dat als ‘’dood’’ geld geen doel dient en niets 

oplevert, te investeren. De Rabobank biedt hierin geen mogelijkheden. 



Wij denken  aan een inleg in  het Oikocredit voor een bedrag van 10.000 

euro: Met een eerlijk en sociaal-ethisch rendement.  Het Oikocredit in-

vesteert in microkredieten voor mensen in Latijns-Amerika, Afrika en 

Azië die geen toegang hebben tot de financiële markten. Kleine leningen 

voor beginnende ondernemers om daarmee zelf aan hun toekomst kun-

nen bouwen, een steuntje in de rug om bijvoorbeeld een naaimachine of 

groentezaden te kopen en zodoende een bedrijfje te starten. Om mensen 

een kans te bieden zelfredzaam te worden in hun eigen omgeving en 

leefgemeenschap- vaak in afgelegen gebieden- en armoede te verlichten. 

Het gaat om leningen van meestal een looptijd van 6 maanden. Zo-

doende wordt het geld geen geefgeld maar wordt steeds weer opnieuw 

besteedt / uitgeleend. 

Oikocredit werkt via een netwerk van lokale partnerorganisaties welke 

direct contact hebben met de ontvanger, die de omstandigheden kennen, 

hierin kunnen begeleiden en de vinger aan de pols kunnen houden. De 

lokale partners worden gescreend, opgeleid en gecontroleerd. Koningin 

Maxima is speciaal pleitbezorgster op dit gebied. 

Uiteraard zijn kredietverstrekkingen in criminele activiteiten en kinderar-

beid uitgesloten. 

Nu even het zakelijk aspect. Oikocredit Nederland is een beleggings-

fonds en aan beleggen is een risico verbonden. Echter het is al meer dan 

40 jaar succesvol en het is tot op heden nog niet voorgekomen dat een 

belegger zijn inzet heeft verloren. De belegging is kosteloos maandelijks 

aanpasbaar en opneembaar. Elk kwartaal is rapportage te downloaden, 

tevens de jaarrekening. Op de hoogte van het bruto-dividend wordt jaar-

lijks een beheervergoeding van 0,45% ingehouden. Het interim-dividend 

over 2018 is 0,55%. 

Voor nog meer informatie kun je terecht op www.OIKOCREDIT.NL 

Graag horen we jullie mening hierover op de ledenvergadering van 10 

maart 2020. 
 

                    Namens het bestuur   

Wim Bollen. 
                  (Rinah, Marktvrouw  Zuid Afrika) 

 

http://www.oikocredit.nl/


 

Concertmap ledenwerfactie Bredevoort 

 (volgorde van de nummers is nog niet bekend) 

 

* Deze Zee   Rob de Nijs   * Edelweiss  Richard Rotgers  

* Geef aan de wereld vrede   * Into my heart  Martin Mans  

* Kum ba yah     * Mnoghaja Leta  

* My Lord what a mourning   * Plovi  

* The Elephant Song    * Veni Jesu   Luigi Cherubini 
 
 

 

HET ACM KOMT NAAR U TOE ! 
 

Het Aaltens Christelijk Mannenkoor is een koor dat ruim 60 jaar bestaat, 

en ook ruim 60 leden heeft. Het is een springlevend koor dat het hele jaar 

door optredens verzorgt en meewerkt aan kerkdiensten. De laatste 5 jaar 

staat het koor onder leiding van Susanna Veerman, en dat is een dirigent 

die ons leert hoe een koor mooi kan zingen! Hard en zacht, laag en hoog, 

maar vooral: Zuiver! Dat geeft na elke avond weer veel voldoening. 

Zingen doet wat met je, maar samen zingen geeft er een extra dimensie 

aan. 

Elke maandagavond begint onze oefenavond om 19.45 uur met inzingen, 

en na de opening om 20.00 uur gaan we nieuwe stukken instuderen en 

oude bekende stukken herhalen. Die oefenavonden houden we in De 

Hofnar in Aalten. Maar omdat we nieuwe zangers willen bereiken ko-

men we nu naar u toe: 



Op maandag 10 februari houden we 

onze oefenavond in “Het Gracht-

huys”, Kruittorenstraat 1 in Brede-

voort. Om 19.30 uur staat de koffie 

klaar, en u bent hartelijk welkom 

met uw partner, kinderen of buur-

man. 

- Eerst mag u dan genieten van 

een kort optreden van het koor, en na de pauze gaan we een nieuw 

stuk instuderen. We zouden het erg fijn vinden dat er dan mannen 

of jongens zijn die eens willen ervaren hoe het voelt om in zo’n 

koor mee te doen. Voor hen maken we graag ruimte, en we hopen 

dat ze hetzelfde plezier beleven dat wij er wekelijks in hebben. 

En graag “ weerkommen”!  

DE AVOND IS UITERAARD GRATIS 
 

 

 

Felicitaties 
 

In januari 2020 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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