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Ledenvergadering 20.00 uur in de Hofnar 

Stegemanhof op zaterdagmiddag  

(gelegenheidskoor) 

Bevrijdingsdienst Eibergen 

Zaterdagavond Try-out in Zelhem 

4 mannenkoorconcert te Apeldoorn 

Beth-San.  

(laatste oefenavond voor de vakantie) 

Maranathadienst in de Baptistenkerk in  

Enschede 
 

Van de bestuurstafel 

 

Het bestuur is de 11e februari voor een vergadering weer bij el-

kaar geweest om de actuele zaken die het koor aangaan te bespreken. 

Uiteraard werd eerst de open repetitieavond besproken die de avond  

ervoor plaatsvond. Wij vonden dat, ondanks de goede publiciteit die aan 

deze avond was gegeven, de opkomst tegenvallen, maar het publiek dat 

er was, genoot zichtbaar. We hopen van harte dat er misschien toch 1 of 

2 nieuwe leden bij ons blijven. We denken dat een dergelijke avond wel 

voor herhaling vatbaar is.  

Nu gaan we ons volop storten op het voorbereiden van het Groot Koor-

concert in Apeldoorn. Dit vraagt toch de nodige inzet van ons allemaal. 

Nu ligt de organisatie van dit concert in handen van het Mannenkoor Bel 

Canto uit Apeldoorn. Zij komen met de voorstellen en dan is het de 

 



kunst om alle 4 de koren op één lijn te krijgen. Dit vraagt veel overleg. 

Zaterdagavond 13 juni is er een try-out van dit concert, waarin wij samen 

met het Chr. Mannenkoor Zelhem in de Brink hopen op te treden. Dan 

kunnen we samen alvast oefenen voor het grote concert een week later in 

de Grote kerk van Apeldoorn. 

In verband met de voorbereidingen van dit concert worden de zanglessen 

die Marianne geeft, tijdelijk in de maanden maart en april stopgezet.  

De reden hiervoor is als volgt: In maart laat Susanna van 18.45 tot 19.45 

uur het Halleluja van Händel per stemgroep oefenen. 

We beginnen: maandag    2 maart met de 1e tenoren 

  9 maart 2e tenoren 

16 maart baritons 

23 maart de bassen 

Daarna gaan de mensen die zich hebben opgegeven voor het gelegen-

heidskoor op maandag 30 maart en maandag 6 april van 18.45 tot 19.45 

uur zich voorbereiden op hun eerste optreden op 11 april in de Stege-

manhof. Overigens zou het fijn zijn als zich hier nog één of twee bari-

tons voor aanmelden.  

We zijn op de laatste bestuursvergadering druk bezig geweest om de 

jaarlijkse ledenvergadering voor te bereiden. Deze is gepland op 10 

maart in "de Hofnar" zaal "Barlo", aanvang 20.00 uur. Komt allen! Hier 

kun je meepraten en meedenken over hoe wil je dat ons koor het komend 

jaar verder gaat. Het jaarverslag en de agenda wordt jullie één dezer da-

gen toe gestuurd. 

                                                                                    Ad Doornink 

 

12 ½ Jubileum - Beter laat dan vergeten 

 

Op maandagavond 20 januari, de 

repetitieavond van het koor, moest 

nog even wat recht gezet worden. 

Lieuwe Westerterp was al een tijdje 

geleden 12 ½ jaar bij het koor maar 

daar was nog geen aandacht aan ge-

schonken. Lieuwe is een aantal ja-

ren voorzitter geweest en heeft veel 

betekend voor het koor. Hij heeft 

o.a. in die tijd, het huishoudelijk re-

gelement opgesteld en een aanzet 

gegeven om een Nieuwsflits uit te 

gegeven en daar zijn we nog altijd dankbaar voor. Lieuwe bedankt en op 

naar de 25 jaar. 
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Evaluatie gesprek met de Rabobank 

 

Op 29 januari jl. hadden wij een evaluatiegesprek met 2 dames van de  

afdeling Marketing en Communicatie van Rabobank N-O Achterhoek in 

de bank te Groenlo. De afspraak was op verzoek van ons, omdat het in-

middels 4 jaar geleden was dat we het laatst met elkaar gesproken had-

den over het opzetten van de Raboboog. Op de afdeling van de Rabo-

bank werkten inmiddels nieuwe dames en zij wisten niet hoe het één an-

der in z’n werk ging. Wij hebben hun verteld hoe wij met de boog om 

gingen, wat het opzetten en schoonmaken betreft. Van de Rabokant had-

den zij ook nog enkele mededelingen voor ons waar we rekening mee 

moesten houden. 

De afdeling van hun worden waarschijnlijk samengevoegd met de ban-

ken in Twente en met de banken van de Graafschap. Hoe het dan verder 

gaat wat de boog betreft is nog maar afwachten. Dit jaar zouden wij nog 

wel de boog op kunnen zetten en ze hebben ons beloofd: ‘Als dat gaat 

stoppen, dan worden we vroegtijdig op de hoogte gebracht.’ 

Voor elke keer dat we de boog opzetten kregen we een vergoeding van  

€ 200.-. Na uitleg van ons, dat daar de reiskosten nog van afgingen en de 

afstanden groter zijn geworden, wordt het bedrag verhoogd naar € 250,- 

per keer. 

Aan het eind van 

het gesprek kwa-

men ze nog met 4 

mooie jassen aan 

die we aan kunnen 

doen als we de boog 

opzetten, zodat we 

goed herkenbaar 

zijn op de verschillende evenementen. De jassen hangen in de aanhanger 

dus die doen we aan als we op pad gaan. Ook hebben ze ons beloofd dit 

alles op de mail te bevestigen. Die hebben we echter nog niet ontvangen. 

Afwachten dus. 

Wim Geurink en Gerrit Oosterink 

 

Felicitaties 
 

In februari zijn jarig: Willy Diersen, Joop Droppers, Willy van Eerden, 

Gerrit Hartemink, Henk Heusinkveld, Hans Hoefman, Henk Meijer en 

Henk Stronks (Bocholtsestraatweg).  

 

In maart zijn jarig: 

Willem Bollen, Jan Hartemink, Gerrit Ruesink, Lieuwe Westerterp en 

Wim Wikkerink. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd!  
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HET ACM KOMT NAAR U TOE ! 
 

 

Een bijzondere oefenavond! 
Op de poster die ik de afgelopen weken tegen-

kwam in diverse openbare ruimtes en op de 

voordeur van sommige woningen, stond: 

“ACM organiseert OPEN AVOND”    

‘Iedereen is welkom.’  

Aangestoken door vrienden reed ik met mijn 

vriendin op maandagavond 10 februari naar 

Bredevoort. Maar geen idee wat ik er van 

moest verwachten. Onderweg zeiden we tegen 

elkaar: “Als het ons tegenvalt, kunnen we al-

tijd in de pauze naar huis gaan!” 

Maar bij binnenkomst in ‘t Grachthuys wer-

den we al zo hartelijk ontvangen en zagen al-

leen maar bekende gezichten. De sfeer was 

ontspannen en ongedwongen. We vonden een mooi plekje om alles goed 

te kunnen volgen.  

Al snel schoven er een paar, voor mij bekende vrouwen bij ons aan tafel 

in afwachting van wat er zou komen. De mannen namen hun plaatsen in 

en toen de dirigente Susanna Veerman en pianiste Yvonne Beeftink arri-

veerden, nam Arnold Rots het woord en heette iedereen welkom. Daarna 

vertelde hij, op een vlotte  manier, het één en ander over het Aaltens 

Christelijk Mannenkoor: “Onze repetitieavond is dit keer niet in de Hof-

nar in Aalten, maar nu eens in ‘t Grachthuys in Bredevoort. Het ACM 

komt naar u toe! Misschien zitten er onder de mannelijke toehoorders wel 

een aantal zangers die na deze avond interesse hebben en ook mee willen 

zingen!”  

Susanna begint met het inzingen en laat ons zien hoe dit in zijn werk 

gaat. Door het losschudden van de armen, draaien met het hoofd en ver-

schillende tonen en klanken laten horen, worden het lichaam en de stem-

banden losgemaakt.   



Om 20.00 uur begint dan de oefenavond die wel wat afwijkt van de nor-

male repetitieavonden. De zangcommissie heeft een lijstje samengesteld 

met mooie liederen die ze voor ons willen zingen. Ze worden op een hu-

moristische wijze ingeleid door Dick Wikkerink. Samen met Yvonne 

achter de piano, dirigeert Susanna heel enthousiast het mannenkoor door 

de mooie liederen. Ik ben onder de indruk hoeveel energie zij heeft om 

deze mannenstemmen klaar te stomen tot een mooi geheel in de juiste 

balans. Prachtige liederen in het Engels, Nederlands en Russisch. Het 

lied Jacob’s Ladder sprak mij erg aan.  

Na de pauze voegden zich enkele gasten tussen de mannen om mee te 

zingen. Susanna liet ons zien hoe ze een lied instudeert. Met duidelijke 

uitleg en geduld legt ze aan de heren uit waar ze de nadruk op moeten 

leggen en hoe ze de woorden goed moeten uitspreken. Het is verbazend 

hoe snel ze het onder de knie hebben. Ik heb diepe bewondering voor 

Susanna en Yvonne, om zo’n groep mannen op één lijn te krijgen en er 

een homogeen geheel van te maken.  

Ik vond het een voorrecht om een keer achter de schermen te kijken hoe 

een repetitieavond van het ACM in zijn werk gaat. Dank daarvoor. Ik 

wens jullie nog veel plezier en enthousiasme in het instuderen van prach-

tige liederen en het geven van mooie concerten. Gods zegen daarbij.  
(Voor meer foto’s zie de site van het ACM) 

Een toehoorster! 

 

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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