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Sponsor van de maand april 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

 

23 april 2012  Optreden ACM  Pronsweide te Winterswijk. 

Vertrek vanaf  de Pol om 18.45 uur zodat we 

zoveel mogelijk bij elkaar in de auto kunnen 

zitten.  Diegene die rechtstreeks  naar de 

Pronsweide gaan moet om 19.10 uur 

aanwezig zijn. De kleding voor dit 

optreden is: lila t-shirt met daaroverheen 

ons lila overhemd en onze zwarte broek 

met zwarte gepoetste schoenen. 

Het programma wordt per aparte mail 

verzonden. 
 

26 april 2012  Leden vergadering in de Pol. 

Uitnodiging, notulen en jaarverslag zijn per 

mail verzonden naar de leden. 
 

28 april 2012  Oranjefietstocht. 

Start: tussen 16.00 en 17.30 uur. 

 

Ontdek ook dit jaar weer de mooiste plekjes 

in onze schitterende omgeving van Aalten 

door mee te doen aan de familiefietstocht. 

Deze fietstocht van ca. 20 kilometer wordt 

door het  Aaltens Christelijk Mannenkoor 

 



georganiseerd in samenwerking met 

Stichting Oranje-Comité Aalten.  

In de route is een korte pauze opgenomen. 

Tijdens deze pauze is er gelegenheid om 

koffie te drinken en voor de kinderen is er 

limonade. 
 

Onder de deelnemers worden  meerdere 

prijzen verloot met een fiets als hoofdprijs.  

Deze is  beschikbaar  gesteld door: 

 

 

 

 

 

Hengeveld Bike Center,  

Landstraat 36-38 te Aalten.  
  

Waarvoor onze hartelijke dank. 
 

Deelnamekosten: € 2,00 p.p. 
 

Let op: Start en finish vinden plaats bij: 

Gebouw Elim, Kerkstraat 2 te Aalten. 
 

Mocht u  de laatste jaren  één van de 

fietstochten hebben gemist,  dan bieden we 

via de website www.acmaalten.nl  onder de 

mogelijkheid om de fietstochten van de 

afgelopen jaren zelf uit te printen en ze 

alsnog te fietsen.  

 Veel plezier! 
 

9 juni 2012   Zangfestival Aalten. 

Voor nadere info, zie: 

www.zangfestivalinaalten.nl 
 

9 juli 2012   Laatste repetitieavond voor de vakantie en  

    daarvoor hebben we toch nog weer een  

uitnodiging gekregen van ‘t Hoge Veld om te 

komen zingen. 
 

16 september 2012 Medewerking aan de oecumenische 

Vredesdienst in de Oude St. Helenakerk. 

Voorganger ds. Rotte. 

 

14 oktober 2012  Benefietconcert in de St. Joriskerk te  

Bredevoort. 
 

16 december 2012 Adventswijding in de Zuiderkerk. 



 

Langdurige zieken zijn 

 

 Frits Winkelhorst, Johan Wijngaarden, Hans Boschker  

en Ben de Groot. 
 

Heren van harte beterschap! 
 

Van de bestuurstafel  
 

Nog niet bekend in verband met verkiezing nieuwe bestuursleden. 

Rooster Stemvorming 

Maandag van 19.30 – 20.00 uur. 
 

Maandag 16 april 1
e
 Tenoren 

Maandag  7 mei Baritons 

Maandag 14 mei Bassen 

Maandag 21 mei 1
e
 Tenoren 

 

Muziekcommissie 
 

De muziekcommissie verzoekt jullie om maandag 16 april 2012 de 

volgende 6 nummers in te leveren. Indien je een plastic mapje hebt 

ontvangen, dan graag de nummers in het mapje doen.  

1. Aber Dich 

2. Als een hert 

3. Amazing Grace 

4. Haarlem’s liedeke 

5. Majesteit 

6. Morning has broken  

Graag op alfabetische volgorde inleveren, dat vereenvoudigt het 

opruimen.  

Verkeer- en parkeer regelaars 

Afgelopen jaar hebben wij als verkeersregelaar en parkeerder een mooi 
bedrag bij elkaar gebracht voor het koor. 
Een nieuw seizoen staat voor de deur en in september zullen de 
verkeersregelaar weer een cursus moeten volgen. 

Ik ga er vanuit dat de huidige ploeg weer mee doet. Nieuwe 
verkeersregelaars kunnen wij nog wel gebruiken. Wanneer er één wil 
stoppen i.v.m. gezondheid of een andere reden, geef dit dan aan mij door. 

Wat is de taak van een verkeersregelaar? Eigenlijk heel simpel, het 
verkeer regelen op de openbare weg. Als je geen verkeersregelaar bent 



mag je dat formeel niet, en ben je ook niet verzekerd als er iets gebeurt.   
De cursus is geen probleem. Het duurt ongeveer een uur en je kijkt heel 
anders naar de weg en snelheid van de auto’s en vrachtwagens.Ook is 
het zeer leerzaam als dagelijkse deelnemer aan het verkeer. 

Normaal zijn wij twee avonden in het voorjaar voor Schaersvoorde in 
touw, maar de grote klus is Bredevoort Schittert, dat dit jaar op 28, 29 en 
30 september 2012 wordt gehouden. Afgelopen jaar is met een minimale 
bezetting gebleken dat dit te weinig is, vooral op de zaterdag. Bij deze klus 
zijn extra verkeersregelaars en parkeerders nodig.  

Wat mijn wel zorgen baart is de zondagavond, de afgelopen jaren 
kwamen wij steeds mensen te kort. Wanneer  het dit jaar weer het geval 
is, ben ik helaas genoodzaakt, de stichting Bredevoort Schittert mede te 
delen dat wij als verkeersregelaars, deze avond het parkeren niet op een 
goede wijze kunnen verzorgen en dat men naar een andere oplossing 
moet zoeken. 

Als wij er van uitgaan dat bij Bredevoort Schittert iedereen één avond 
meedraait, dan hebben wij 25 á 28 verkeersregelaars nodig en 6 á 8 
vrijwilligers die in de wei het parkeren regelen. 
Waarom zoveel? Er zijn altijd in deze periode koorleden op vakantie of 
kunnen om de een of andere reden niet. Als er dus 5 á 8 koorleden of 
echtgenotes zich extra melden als verkeersregelaar, zijn wij zeer 
slagvaardig. Plus de 6 á 8 vrijwilligers voor het parkeren in de wei. 
Opgave graag voor 1 juli, aangezien ik tenminste 3 maanden van te voren 
bij de politie de verkeersregelaars moet melden voor de cursus. 
 
Henk Meijer 

Ingekomen post 

Een columm van Jan van de Brink.            CALLCOUPÉ 
  
 
De treincoupé lijkt wel een callcenter. Ik ben de enige in een straal 
van ongeveer twintig stoelen zonder laptop of gsm en zonder iPod-
pluggen in zijn oren. De rest zit allemaal in zijn eigen wereld en doet 
of hij of zij thuis is. Het begrip 'persoonlijke' ruimte heeft hier 
duidelijk een andere betekenis. Met die van mij wordt in ieder geval 
geen rekening gehouden. 
Ongevraagd wordt ik getrakteerd op zeer persoonlijke telefoon- 
gesprekken, de meest waanzinnige ringtones, drie soorten muziek 
dwars door elkaar en een bliepende spelcomputer. Of ik nu wil of 
niet. Er is geen ontkomen aan. Een meisje van een jaar of 16 zit 
tegenover me. Haar 'mobiel' stevig in haar hand geklemd, als een 
onmisbaar verlengstuk van het lichaam, alsof hij er operationeel in 
is geplaatst. 
De connectie met de wereld rondom. Altijd verbonden met het 
digitale heelal. Je zal maar eens niet bereikbaar zijn! Het is bijna 
hetzelfde als dat je niet bestaat. Snel tikkend beantwoordt ze haar 
sms-jes en leest ze haar e-mails en de berichtjes op de social media. 
Je zal maar wat missen! To Be Online Or Not To Be! That’s the 
question. Vraag me af of het meisje weet naar welke schrijver ik hier 



verwijs. Zou ze nog wel eens een boek lezen? Zou haar 
concentratieboog nog wel verder kunnen reiken dan de lengte van 
een tekstbericht? Wanneer alle online verplichtingen zijn volbracht 
sluit ze haar ogen voor een snelle powernap. Met de koptelefoon op, 
dat wel natuurlijk. Ik kan zelfs horen wat ze draait. Het zal toch maar 
eens stil zijn! 
Dan gaat mijn telefoon. Ik laat hem gaan. Ze schrikt wakker, grijpt 
naar de hare en vraagt zich zichtbaar af waarom ik niet opneem. 
 'Ik ben er niet', zeg ik. Ze kijkt me aan of ik van een andere planeet 
kom. 
Ik ken dat gevoel. Van een alien, verstrikt in het wereld wijde web 
van alle bellende, pingende, twitterende, gamende spinnen om hen 
heen. Mijn bestemming wordt omgeroepen via de intercom.  
Ik sta op en verlaat de stilte-coupé. 
 
Bovenstaande is ingestuurd door Henk Stronks (Polstraat). 

 

Felicitaties 

In de maand april zijn de volgende leden jarig;  

Geert Hobé, Ab Hoefman, Arnold Rots, Dick Wikkerink,  

Erik Wikkerink. 

In de maand mei zijn de volgende leden jarig; 

Hans Boschker, Jan Droppers, Henk Klumpenhouwer, Gerrit Krieger,  

Jan Oosterholt. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

Communicatie Commissie 

 

 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

• Peter van Beerschoten 

• Gerrit Oosterink 

• Cor Ploos van Amstel 

Het e-mailadres van de commissie is: acm.nieuwsflits@gmail.com 
 

Hebt u ook interesse om met u bedrijf sponsor van de maand te 

worden?  

Inlichtingen bij één van de heren van de Communicatie Commissie. 


