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Sponsor van de maand juni 2013  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Memoriam 
 

Johan Lammers is niet meer onder ons. Voor iedereen is dit 

moeilijk te bevatten. 

Als koormeester nadrukkelijk aanwezig met zijn natuurlijk 

overwicht en toch onzichtbaar. Wat een klasse!! 

Hij was een man die het graag iedereen naar de zin wilde maken. 

Eerst een ander, dan hijzelf. 

Wij zijn intens verdrietig dat we Johan Lammers nu al moeten 

missen. 
 

Henk Stronk (baritons) 

 

 

Agenda 

 

29 juni 2013  Dagje uit met de partners naar het 

Openluchtmuseum te Arnhem. 

15 juli 2013 Laatste oefenavond vóór de vakantie. 

 

 

 

 



26 aug. 2013 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 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 
 

13 okt. 2013 Benefietconcert. 

15 dec. 2013 Adventswijding  Zuiderkerk. 

Van de bestuurstafel  

Eerst wil ik de verkeersregelaars hartelijk bedanken voor hun inzet 

afgelopen weekend tijdens “de Beurs van Aalten” bij de Dago.  Heren 

jullie hebben weer een goede indruk achter gelaten van de inzet van 

ons koor. 

Het bestuur heeft uitgebreid stil gestaan bij het feit dat Marco gaat 

stoppen als dirigent van ons koor. We hebben besloten om een 

advertentie te plaatsen in de Gelderlander, Aalten Vooruit, 

Achterhoeks Nieuws en in “Vocaal” van de KCZB. Misschien dat we 

ook nog in enkele andere plaatselijke bladen adverteren. We houden 

jullie op de hoogte van het verloop van de resultaten. Wanneer jullie 

nog iemand weten die in aanmerking kan komen als dirigent, laat het 

ons dan even weten. 

We gaan zaterdag 29 juni weer een lekker dagje uit met ons koor. Dit 

jaar gaan we naar het Openlucht museum in Arnhem. We vertrekken 

vanaf het Schepersveld om 09.30 uur (graag aanwezig zijn om 09.15 

uur),waar we aan het einde van de dag ook weer aankomen om 

ongeveer 17.00 uur en om 18.00 uur van een heerlijk diner genieten 

als afsluiting van de dag.  De consumpties in het museum zijn voor 

eigen rekening behalve de koffie met wat lekkers erbij bij aankomst. 

Wat ik nog wel even kwijt wil is dat de organisatie van zo’n dag een 

behoorlijke klus is en er veel tijd gaat inzitten. Wat dan niet leuk is dat 

er leden zijn die zich eerst hebben opgegeven om mee te gaan op het 

laatste moment zich weer afmelden. Dit is niet leuk voor de mensen 

die deze dag hebben georganiseerd, maar waar men zich niet van 

bewust is wat de kosten hiervan zijn. Er zijn nu twee bussen 

gereserveerd voor 100 personen, maar door de afzeggingen gaan er nu 

ongeveer 80 personen mee. Deze hadden in een dubbeldekker gepast 



wat het koor € 350,00 minder kost. Jammer, hadden we andere leuke 

dingen voor kunnen doen. We gaan in het Openlucht museum ook een 

paar nummers zingen. Hierover verderop meer informatie. 
 

Zoals Dick Wikkerink afgelopen maandag al heeft verteld, wil Joost 

Obbink weer terug komen bij het koor. Hij heeft de beslissing om te 

stoppen genomen in een opwelling. Hij weet niet precies wanneer hij 

weer terug komt. Wij als bestuur hebben Joost gezegd dat hij weer 

welkom is, en direct weer mag komen, (kan hij ook mee naar het 

Openlucht museum). 

 

Nog even iets over de website. Zoals ik al eens gevraagd heb, zoeken 

wij nog naar een 2
e
 Webmaster, om Gerrit Bussink te ondersteunen bij 

het onderhoud van de website. Wil één van jullie helpen of weten 

jullie iemand die wel interesse hierin heeft? Geef dit even door aan het 

bestuur. 

 

De volgende bestuurvergadering is op dinsdag 9 juli. 
 

De voorzitter 

Peter A. van Beerschoten 

  

Nieuwe sponsor van het ACM 

Autobedrijf  Wisselink 

Wij zijn een jong enthousiast team, we zijn actief op het gebied van  

in-, verkoop en reparatie van nieuwe en gebruikte auto's. Onze 

specialiteit is Audi en Volkswagen maar ook voor andere merken of 

nieuwe auto's kunt u 

terecht bij Autobedrijf 

Wisselink.  

Bent u op zoek naar een 

andere auto, of zoekt u een 

goed en betrouwbaar adres 

voor onderhoud, kom dan 

eens vrijblijvend bij ons 

kijken.                             

De koffie staat klaar! 

 Graag tot ziens!     

Autobedrijf  Wisselink  

Als er nog bedrijven zijn die ook het ACM willen sponsoren, voor    

50 Euro per jaar kan dit!!  Meer informatie  bij het bestuur. 



Zieke leden  

Hans Obbink , Ruud Kramer , Wim Lammers, Wim Jansen  

Heren wij wensen jullie een snelle beterschap zodat we jullie        

’s maandags weer op de repetitie zien.  

Raboboog 

Ik heb nog contact gehad met Leo Lankveld van de Rabobank omtrent  

aanschaf van een laddertje in de aanhanger van de Raboboog. Ook heb 

ik hem toen gevraagd naar de jassen die hij beloofd heeft en toen 

kreeg ik de volgende mail: 

Beste Gerrit, 

Van het laddertje mag je me t.z.t. de rekening toesturen. Ik zal dan het 

bedrag terugstorten op de rekening van het ACM. 

t.a.v. De jassen ligt het gecompliceerder. De eerste leverancier kon de 

maten niet leveren. De 2
e
 leverancier had alles klaar staan, ware het 

niet dat onze bank alle budgetten heeft bevroren. Ik heb alles moeten 

afblazen. 

 Begin 2014 krijg ik pas te horen of er geld vrij gemaakt wordt om 

opnieuw voor jullie met de jassen aan de slag te gaan. Heel spijtig, 

want ik had graag jullie de nieuwe jassen gepresenteerd. 

 Met vriendelijke groeten,  

L.A.M. (Leo) Lankveld  

 Jammer jammer, maar hij heeft z’n best gedaan. Bij de bank is ook de 

recessie toegeslagen. 

Groet Gerrit Oosterink. 

Stemvorming 

 

Maandag  17 juni 2
e
  tenoren om 19.30 uur 

Maandag  24 juni baritons om 19.30 uur  

Maandag 01 juli bassen om 19.30 uur 

Maandag 08 juli 1
e
  tenoren om 19.30 uur 

Maandag 15 juli 2
e
 tenoren om 19.30 uur 

 



Felicitaties   
 

In de maand juni zijn de volgende koorleden jarig: Peter van 

Beerschoten, Ad Doornink, Jan Duenk, Gerrit Oosterink en        

Schelte Zijlstra 

In de maand juli zijn jarig: Arie Jentink, Arie te Lindert,               

Henk Stronks (Polstraat) en Frits Winkelhorst. 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

Van de muziekcommissie  

De muziekcommissie heeft Rudi Prinsen voorgesteld als nieuw lid van 

de muziekcommissie. Wanneer er voor maandag 17 juni geen 

bezwaren zijn ingediend bij het bestuur, gaan we ervan uit dat jullie 

hiermede akkoord zijn. 

Tijdens het dagje uit met de partners naar het Openluchtmuseum te 

Arnhem willen we in het kerkje en ergens in het park van het museum 

nog een kort optreden verzorgen. Neem de concertmap niet mee, om 

te voorkomen dat ze in het museum blijven liggen. De stukken worden 

kort voor het optreden aan ons uitgedeeld.  

We zingen: 

1. Tibié Paiom 

2. Wait for the light to shine 

3. 24 rozen 

4. Suliko 

In de volgende nieuwsflits hopen we het programma voor het 

benefietconcert van 13 oktober te presenteren. 

Namens de MC, Gerrit Bussink. 

 

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 

 
 

 


