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Sponsor van de maand november 2012 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

 

 

16 december 2012 Adventswijding in de Zuiderkerk. 

 

7 januari 2013  Nieuwjaars receptie in de Pol. 

 

Van de bestuurstafel 
 

CD/DVD opname 

 

Het bestuur is voornemens om in het voorjaar van 2014 een CD/DVD 

opname te maken. Dit betekent dat we volgend jaar hard moeten 

oefenen om de nieuwe nummers, die we (deels) al in de map hebben, 

er mooi in te krijgen. 

Volgend jaar wordt daarom geen groot concert georganiseerd. Wel 

zullen we een aantal kleinere optredens hebben. 

 

ACM uitje 

 

Af en toe moet er tijd zijn voor ontspanning! Volgend jaar 

waarschijnlijk op een zaterdag ergens in mei of juni willen we een 

dagje uit voor de leden en hun partners organiseren. Hierover 

binnenkort nadere details. 

 

 

 



Oud papier 

 

Het huidige contract met de Rova (gemeente Aalten) loopt per 31 

december 2012 ten einde. Er wordt nu een nieuw contract gemaakt 

met dezelfde condities als op dit moment. Het nieuwe contract heeft 

een looptijd van  5 jaar (1 januari 2013 tot 1 januari 2018). 

Vanaf 1 januari 2013 moeten alle inzamelaars in de gemeente Aalten 

meedoen op de nieuwe manier van inzamelen. Dus ook de 

buurtschappen. Elk huishouden in de hele gemeente krijgt dus een 

blauwe container. 

 

Functioneringsgesprek Marco 

 

Een afvaardiging van het bestuur heeft op 11 oktober een 

functioneringsgesprek met Marco gehouden. In een open gesprek zijn 

vele zaken besproken. Eén van de punten was het tempo van 

instuderen. Soms duurt het lang voordat we een nummer naar 

tevredenheid kunnen zingen. Een aantal ideeën zijn besproken. De 

conclusie was dat het in de eerste plaats belangrijk is dat we op een 

positieve en actieve manier doen wat Marco van ons vraagt. 

 

Coördinator verkeersregelaars 

 

Helaas heeft Henk Meijer te kennen gegeven te willen stoppen als 

coördinator van de verkeersregelaars. Wie wil hem opvolgen?? 

Eventueel kunnen dit ook meerdere personen zijn. Henk Meijer blijft 

wel zelf meehelpen als verkeersregelaar en zal verder helpen de 

nieuwe coördinator(s) in te werken. 

 

Henk Heusinkveld 

voorzitter 

 

 

Zieke leden 

 

Hans Obbink heeft een nieuwe chemo kuur gekregen. 

Gerhard  Luimes heeft nog steeds problemen met zijn heup en hij 

wacht op een operatie. 

Frits Winkelhorst moet het nog even kalm aan doen. 

Ruud Kramer kampt nog met keel problemen. 

 

Heren wij wensen jullie een snelle beterschap zodat we jullie  

’s maandags weer op de repetitie zien. 

 



Van de muziekcommissie 
  

Het ACM is volop aan het repeteren met de nummers voor de 

Adventswijding 2012 met de Eendracht. 

Het is de bedoeling dat wij de volgende nummers gaan zingen: 

 

• Kerstintrada  

• Samenzang: gezang 150 alle coupletten. In den beginne was het  

Woord  

• Samenzang: Heerlijk klonk het lied der Eng’len (uit Joh. De  

Heer)  

• ACM met Stille nacht  

• Eer zij God in onze dagen  

• Santo  

• Zie de Zon  

• Samenzang: liedkeus nog door ACM te bepalen.  

• Whisper, whisper  

• Let there be peace on earth  

• Samenzang: liedkeus nog door ACM te bepalen.  

• Eendracht en ACM samen: Hoor de Eng’len zingen d’eer  

• Eendracht en ACM samen: Ere zij God 

Met vriendelijke groet, 

Gerrit Bussink 

 

Stemvorming  

 
Maandag 12 november B1 + B2 

Maandag 19 november T1 

Maandag 26 november T2 

Maandag   3 december B1 

Maandag 10 december B2 

 
 

Felicitaties 

In de maand november zijn de volgende leden jarig; 

Henk Luimes en Albert Scholten. 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 



Ingekomen post (door: Henk Stronks Polstraat) 

Een fragment uit het boek: Met de moed van de angst. 

Herinneringen van een onderduiker. 

 

Dat onderduikers vaak werden uitgelachen om hun ‘stadse ideeën’ is 

begrijpelijk. De meeste onderduikers waren namelijk nogal onhandig. 

Zo kan ik mij nog goed herinneren dat op zekere dag een grote zeug 

geslacht moest worden, een behoorlijk griezelige gebeurtenis als je dat 

nog nooit hebt meegemaakt. 

‘s Morgens kwam slachter Stronks met een stel ruige helpers met 

lange messen en slijpstalen in een leren gordel. Aan de fiets hing een 

z.g. schietmasker, dat is een wapen wat voor de kop van het varken 

wordt gehouden en waaruit een stalen pen vliegt. Het varken werd 

naar een betonvloertje voor de schuur gebracht en daar vastgelegd aan 

een ring. Stronks hield het schietmasker voor de schedel van het 

varken en trok de hendel over. Niemand kon begrijpen dat het varken 

dit schot overleefde en ook de slachter was stom verbaasd. Opnieuw 

vuurde hij af en toen viel het varken. 

Direct sneed hij het varken in de strot en het bloed liep in een gat van 

de betonvloer. Het stuiptrekkende varken schepte met zijn oor een 

hoop bloed op, sloeg met zijn kop, waarbij slachter Stronks een grote 

guts bloed midden in zijn gezicht kreeg. Stronks verroerde geen spier, 

veegde even met zijn onderarm door zijn gezicht. Hij keek ons met 

zijn bebloede gezicht aan en zei tegen Nico ( echt stadsmens zo te 

zien,al droeg hij een overall) “Wet iej wat ne zeug is? Jawel meneer 

zei Nico ,dat is een vrouwelijk varken. Good zo “Wet iej dan wat ne 

beer is?” Jawel zei Nico. 

“Dat is een mannetjesvarken”. Heel goed zegt Stronks “Moar wet iej 

dan wat een borg is”? Nico moest zwaar nadenken, maar zei 

toen:”Nee, dat weet ik niet”.Nó , zegt Stronks dat is net zo völle as ne 

minister zonder portefeuille. 
  

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 

 
 

 


