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DRINGEND VERZOEK VAN DE 

MUZIEKCOMMISSIE 
 

Dringend verzoek van de muziekcommissie om maandag-

avond 1 november het muziekstuk “Dank sei dir Herr” die 

in de huismap zit mee te brengen naar de repetitie. 

Het stuk “Cantique d’Noel” wordt maandag ook uitgedeeld!!!!! 

 

De muziekcommissie 

 

Extra repetitieavond 

 

Extra repetitieavond samen met het Chr. Zelhems Mannenkoor. 
 

Omdat wij zaterdag 11 december samen met het Chr. Zelhems Mannen-

koor een optreden hebben in "de Bethel" in Zelhem, willen we ons daar 

graag op voorbereiden. Dit hopen we te doen met een extra repetitie-

avond samen met het CZM in "de Brink" in Zelhem. We moeten dan op 

donderdagavond 11 november a.s. om 19.45 uur aanwezig zijn in ''de 

Brink". Zet het alvast in je agenda! 

 

Ad Doornink 



Raboboog opzetters 

 

Idereen bedankt voor het invullen van de lijst die achter in ons  

repetitielokaal lag. 

21 personen willen wel helpen, en 12 personen niet. 21 personen hebben 

de lijst niet ingevuld, helaas. 

Als we meer weten over het opzetten van de boog, horen jullie dat via de 

mail (tijden zijn nog niet bekend). Jullie kunnen dan reageren via  

afspreken.nl of jullie die dag wel of niet kunnen. Dit kan je dan aangeven 

doormiddel van een v tje of een x. De verkeersregelaars gebruiken dit 

ook en het werkt goed. Wij willen dit gaan proberen of dat goed bevalt. 
 

Wim Geurink en Gerrit Oosterink 
 

 

AALTENS CHRISTELIJK MANNENKOOR 

                    1956 – 2021 

    

In de maand november 2021 bestaat ons mannenkoor 65 jaar.   
 

Dat is een feestje waard ! 
 

Wij nodigen jullie van harte uit om dit heuglijke feit te vieren 

op zaterdag 27 november 2021 vanaf 16.30 uur                                              

in het Romienendal, Aladnaweg 3, 7122 RN Aalten 

Hoe doen we dat? 

• We heffen het glas en gaan gezellig samen eten; 

• Partners zijn van harte welkom; 

• Opgave tot uiterlijk 22 november via de intekenlijst 

achterin onze oefenzaal bij de Hofnar. Mocht dat niet 

lukken dan is opgave ook mogelijk  bij ons secretariaat 

(0543-723360 of adencorrie@live.nl). 

Met hartelijke groet,                                                                                                                           

Het bestuur ACM Aalten 
 

Geert Hobé 65 jaar lid van het ACM 

 

In november van dit jaar is Geert Hobé 65 jaar lid van ons ACM. Dit is 

echt voor een lid van een Mannenkoor uitzonderlijk lang. 
Dit was dan ook een reden dat Joop Bussink en ik onlangs bij Geert en 

Willemien op de koffie zijn geweest. We werden daar bijzonder hartelijk 

ontvangen. Geert en Willemien zijn mensen die graag praten en vertellen 

over belangrijke en leuke dingen uit hun lange leven. Een belangrijk deel 
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is voor hen beiden behalve het geloof ook de muziek. Geert bracht zijn 

jeugd door in Winterswijk. Hij werd op jonge leeftijd al lid van de Chr. 

Gemengde Zangvereniging "de Lofstem" in Winterswijk. 

En tegelijkertijd werd hij lid van de Fan-

fare in Huppel. Hier speelde hij Saxo-

foon. Verder heeft hij blokfluitles en or-

gelles gehad en dan moet je bedenken 

dat je in die tijd niet met 32 uur werken 

klaar was. Geert kreeg verkering met 

Willemien Hoftijzer van de "Slikkertap" 

in Aalten. 

Het was in 1956 dat zij in Lintelo ergens 

op kraamvisite waren dat het onderwerp 

op zingen kwam. 

Toen maakte Geert de opmerking: "In 

Aalten hebben we veel koren op allerlei 

gebied, maar wat we missen is een Man-

nenkoor". Dit werd door de visite be-

aamd. En zo heeft Geert de moed opge-

pakt om in Aalten, want daar zouden 

Geert en Willemien gaan wonen, een 

mannenkoor op te richten. Dit ging toch 

nog niet zo gemakkelijk als gedacht. Op 

de oprichtingsvergadering in gebouw Pa-

trimonium was de belangstelling niet zo 

erg groot. Er moest een nieuwe vergadering bij elkaar geroepen worden. 

Dit is 3 keer gebeurd en de laatste keer durfde men toch de stap te nemen 

om toch een mannenkoor in Aalten op te richten. Dit was in november 

1956. Het was nog niet een enorm groot koor, ongeveer 30 leden. Maar 

de gemiddelde leeftijd lag toen wel een stuk lager dan nu. 

Geert was toen 25. Zelf herinner ik me deze verhalen nog wel van mijn 

vader die was toen ook bij die eerste vergaderingen en dan hoorden we 

wel hoe dat gegaan was. 

Hij meldde zich ook aan bij het ACM en was ook één van de eerste le-

den. Hij behoorde toen al bij de  "ouderen", hij was ook al 38 jaar. 

Geert en Willemien zijn kort na de oprichting van het ACM getrouwd. 

Dit is dus ook dit jaar 65 jaar geleden. Vol dankbaarheid kijken ze terug 

op hun vele mooie momenten die ze met het koor hebben meegemaakt. 

Eén van de hoogtepunten was een bezoek aan het Concertgebouw waar 

het ACM voor was uitgenodigd. Het ACM had zich net laten inschrijven 

als lid van de KCZB. Nu bleek dat we het 1000e lid waren. Van daar 

deze uitnodiging. De KCZB vierde nl. in het Concertgebouw in Amster-

dam haar 80-jarig jubileum. En het ACM mocht, behalve daar aanwezig 

zijn, ook enkele nummers ten gehore brengen. Men heeft dit als een 

overweldigende gebeurtenis ervaren. Maar er waren veel meer mooie en 

leuke herinneringen die Geert vertelde, vaak aangevuld door Willemien  



die al die 65 jaar het wel en wee van ons koor gevolgd heeft en ook bij 

diverse gelegenheden mee is geweest. 

En dit gebeurde in het verleden ook vaak in een heel weekend. Dat 

schepte juist die scherpe band in het koor. Gelukkig is die band van ver-

bondenheid in ons koor ook nu nog wel aanwezig. Geert en Willemien 

ervaren dit nog steeds. Ook aan de concerten die toen door het ACM 

werden gegeven bewaren ze nog steeds goede herinneringen. 

Men had toen vaak als solisten grote namen op het programma staan zo-

als Harry Sevenstern, trompettist en zijn zus Lien Doets-Sevenstern, har-

piste. Beiden waren in die tijd zeer bekend van de NCRV. Of wat denk 

je van "de shepherds" of Saskia en Serge of Thijs van Leer. Dat waren 

allemaal wel dure artiesten, maar er werd ook entreegeld gevraagd, zelfs 

wel f 1,25.  

Op de vraag hoe hij de verschillende dirigenten in de loop van de tijd                  

heeft ervaren antwoordt hij zeer diplomatiek. Ze hadden allemaal wel 

speciale eigenschappen waar je wat aan hebt. 

Maar ze waren allemaal totaal verschillend. Van allemaal heb ik geleerd, 

aldus Geert. 

Als 2e tenor is hij begonnen in het koor. Later werd hij 2e bas (bariton) 

en de langste tijd heeft hij de 1e baspartij gezongen. 

Behalve zingen en muziek heeft Geert nog veel meer liefhebberijen, zo-

als het verzamelen van "Aalten Vooruit", die heeft hij 37 jaar verzamelt. 

Zo ook postzegels en kaarten voor de zending. 

Voor Joop en voor mij was het prachtig om op visite te zijn bij een nog 

zo vitaal echtpaar dat zo positief in het leven staat. In hun gezellige ka-

mer staat het orgel op een prominente plaats, de lampjes van de verschil-

lende registers branden nog. Dat betekent dat er pas nog op gespeeld is. 

Willemien gaat achter het orgel staan en begint te spelen. Ondanks dat 

haar ogen het laten afweten speelt ze feilloos op dit prachtige Content or-

gel. Het duurt even maar dan begint ze ook te zingen Even later zingt 

ook Geert. En samen zingen ze 

krachtig, "Welk een vriend is 

onze Jezus" en  "De vrede van 

God zij met U" komt er achter-

aan. Het was een prachtig bezoek 

en dan is het helemaal mooi dat 

je dat op deze manier afsluit. 

We gaan naar de gang waar onze 

jassen hangen. Daar komen we 

aan het kijken op prachtige teke-

ningen van o.a. de Oosterkerk, de 

oude R.K. kerk 

en diverse winkelpanden van Aalten. 

Nu blijkt het dat die ook allemaal door Geert zijn getekend en hoe. Ge-

weldig! 

 

Joop Bussink en Ad Doornink 


