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Sponsor van de maand juni 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

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. Aanwezig om 18.45 uur. 

Programma zoals gezongen in Pronsweide. 

Kleding: zwarte lange broek, lila overhemd 

(bovenste 2 knoopjes open) met daaronder 

het aubergine t-shirt. Na het optreden gaan 

we allemaal naar de Pol voor een vakantie 

borrel. 
 

20 augustus 2012  BBQ van 17.30 uur tot 21.30 / 22.00 uur. 

Waar:  ‘t Romienendal 

Aladnaweg 3 

Aalten 

 

U kunt zich opgeven via de lijst die 2 juli op 

onze repetitie avonden achter in de zaal ligt, 

of telefonisch bij Erik Wikkerink 0543-

471683 of 06-40273728. 

  

Als u zich hebt opgegeven, maar door 

omstandig heden toch verhinderd bent, laat 

dit dan ook even weten bij Erik Wikkerink 

 



27 augustus 2012  Eerste oefenavond na de vakantie. 

 

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 

Johan Wijngaarden heeft aangegeven dat hij na de zomervakantie 

weer wil komen. 

Hans Obbink is al aantal weken niet geweest. Hij heeft tabletten en 

daar wordt  hij erg moe van, maar het gaat al weer iets beter. 

Wim Aalbers is opgenomen in: RGC (naast Het Gelre ziekenhuis –     

voorheen Het Spittaal in Zutphen) 

Bezoekadres :   Den Elterweg 75    7207 AE Zutphen  2 – 12 kamer 70 

Bezoek maandag t/m zondag 18.30 – 20.00 uur en woensdag, zaterdag 

en zondag van 14.30 – 16.30 uur. Op bezoek gaan? 

Graag eerst melden bij Riek Aalbers : 0543-471219“ 

 

Van de bestuurstafel  
 

Ledenwerving 

Het is alweer 3 maanden geleden dat we onze open repetitie avond 

hebben gehad. 

Het was een geslaagde avond waar 5 nieuwe leden lid zijn geworden 

van ons koor. Maar het zou fijn zijn dat we meerdere keren per jaar 

nieuwe leden zouden mogen begroeten. 

Als we in de vakantie met mooi weer in de tuin zitten, met fam. buren 

of  kennissen onder het genot van een hapje en een drankje, breng dan 

het mannenkoor eens  ter sprake. Wat geweldig mooi en gezellig 

samen zingen kan zijn.  

Zingen verbroederd, zingen is een gezonde sport. 

Als koor zelfs een teamsport. Dus mannen denk in de vakantie niet  

alleen aan zon, zee, strand of bergen of wat dan ook, maar ook aan 

nieuwe leden voor ons koor. 

Dat kan zo maar je buurman zijn, of familie of een collega. 

 

Groeten G. Krieger.  



ACM  BLAAST  RABOBANK  OP 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Muziekcommissie 
 

De nieuwe bezetting van de muziek commissie is als volgt: 

Gerrit Bussink                 voorzitter 

Johan Lammers               secretaris 

Zwier Kremer                  bibliothecaris 

Eric Wamelink                afgevaardigde van het bestuur 

 

 

Ingekomen post (door Geert Hobé) 

Uit de krant van 28 Februari 1991 

 

Aaltense kerk was trefpunt van verzet 

De vondst van allerlei papiertjes onder de vloer van de hervormde 

Helena-Kerk  maakt duidelijk dat het Godshuis in de oorlog een 

trefpunt van verzet was. Een timmerman vond de briefjes onlangs. Zo 

is een boodschap ontdekt waarvan de tekst amper is te lezen. Aan de 

ene kant staan tijden: “Heden nacht van 2 – 6 uur”. Ook is er een 

afspraak te lezen. Aan de andere kant is de tekst nog moeilijker 

leesbaar.  Wel is duidelijk dat het gaat oxer een vrachtwagen die naar 

Doesburg rijdt. Het briefje is onder tekent door ene J. Winters, 

mogelijk een schuilnaam. Onder de kerkvloer werd ook een liedboek 

van het Lichtenvoords gemengd koor Excelsior gevonden. Dat ging al 

in 1938 ter ziele. Op de eerste bladzijde staat geschreven:”De invasie 

is in op komst, die rotmoffen worden spoedig weggerantseld”Het is 

gedateerd op 17-5-1944 drie weken voor D-Day en blijkbaar 

geschreven door een onderduiker. 

Uit de krant van 28 Februari 1991. 

Aaltense kerk was trefpunt van verzet. 

Donderdagmiddag 21 juni 

hebben we voor de eerste 

keer op de parkeerplaats  

van de  RABOBANK  de 

RABOBOOG 

opgezet. 15 koorleden 

hebben zich opgegeven om 

de boog bij diverse 

evenementen op te zetten. 9 

koorleden waren bij de 

instructie aanwezig. Als er 

zich nog leden geroepen 

voelen om te helpen? 

Melden bij Gerrit Oosterink 



De vondst van allerlei papiertjes onder de vloer van de hervormde 

Helena-Kerk  maakt duidelijk dat het Godshuis in de oorlog een 

trefpunt van verzet was. Een timmerman vond de briefjes onlangs. Zo 

is een boodschap ontdekt waarvan de tekst amper is te lezen. Aan de 

ene kant staan tijden: “Heden nacht van 2 – 6 uur”. Ook is er een 

afspraak te lezen. Aan de andere kant is de tekst nog moeilijker 

leesbaar.  Wel is duidelijk dat het gaat oxer een vrachtwagen die naar 

Doesburg rijdt. Het briefje is onder tekent door ene J. Winters, 

mogelijk een schuilnaam. Onder de kerkvloer werd ook een liedboek 

van het Lichtenvoords gemengd koor Excelsior gevonden. Dat ging al 

in 1938 ter ziele. Op de eerste bladzijde staat geschreven:”De invasie 

is in op komst, die rotmoffen worden spoedig weggerantseld”Het is 

gedateerd op 17-5-1944 drie weken voor D-Day en blijkbaar 

geschreven door een onderduiker. 

Felicitaties 

In de maand juli zijn de volgende leden jarig; 

Arie Jentink, Arie te Lindert, Henk Stronks (Polstraat), en Frits 

Winkelhorst. 

 In augustus zijn jarig; Antoon Essink, Hans Klumpenhouwer, Rudi 

Prinsen, Wim Saalmink en Herman Wisselink 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

Communicatie Commissie 

 

Dit is alweer de laatste nieuwsflits voor de vakantie. Wij hopen dat 

jullie het op deze manier prettig vinden om op de hoogte te blijven 

van het reilen en zeilen van ons koor. Wij wensen jullie en ons een 

fijne vakantie toe en we zien jullie allemaal terug op de BBQ. 

 

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. 

 
 

 


