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Sponsor van de maand augustus 2015 
 

 

 

 

       

 

 
 

Agenda  

24 augustus 2015     barbeque (zie nieuwsflits)  

31 augustus 2015    1
e
 oefenavond na de vakantie   

03 oktober 2015     benefietconcert zaterdagavond   

20 december 2015    adventswijding  

16 april 2016     concert samen met het Chr. Nationaal Koor  

 

 Van de bestuurstafel  

De vakantie is bijna afgelopen en het nieuwe seizoen staat weer voor 

de deur. We krijgen het druk dit jaar met diverse optredens zoals het 

benefietconcert, de open repetitie avond, medewerking aan een zang-

dienst in Eibergen, de Adventswijding en een concert volgend jaar met 

het Christelijk Nationaal Koor. Met de inzet van ons allemaal maken 

we er mooie diensten en concerten van. 

Ook wil ik bij deze de verkeersregelaars (zie ook het ingezonden 

schrijven verder in deze Nieuwsflits) en de mannen die de Raboboog 

hebben opgezet in de vakantie hartelijk bedanken voor hun inzet.  

Maar eerst gaan we maandag 24 augustus 2015 genieten van de bar-

beque bij het Romiendal. Het begint om 17.30 uur en we hopen dat het 

weer een beetje meewerkt zodat we lekker buiten kunnen zitten. De 

eerste repetitie begint dan maandag 31 augustus 2015 voor ons alle-

maal om 20.00 uur.  

 

Met vriendelijke groet, 

Peter A. van Beerschoten 

Voorzitter ACM 

 



BBQ ’t Romienendal 24 augustus 2015 
 

BBQ van 17.30 uur  tot 21.30 / 22.00 uur. 

Waar:  ’t Romienendal  Aladnaweg 3 Aalten. 

 

Als u zich heeft opgeven via de lijst die op onze repetitie avonden ach-

ter in de zaal lag, of telefonisch bij Erik Wikkerink, maar door om-

standigheden toch verhinderd bent, laat dit dan ook tijdig even weten 

bij Erik Wikkerink. 

Tel: 0543-47683 of 06-40273728 

Ik kan nog net geen lid worden,  

maar verder… 
 

Tijdens een studiedag van school – mijn toenmalige 

werkgever – begin dit jaar, was ik in de gelegenheid om 

examen te doen voor verkeersregelaar. Daar maakte ik 

dus gebruik van.  

En ja, voor welke vereniging doe je dat dan?  

Voor het ACM in dit geval. De zangvereniging waarvan ik 

wist dat zij regelmatig verkeersregelaars nodig hebben bij 

diverse evenementen in en rondom Aalten en een club 

waarbij ik me ook betrokken voel, zij het als ‘echtgenote 

van één van de leden’. 

Zaterdag 8 augustus jl. was mijn eerste aantreden. 

Rond 09.15 uur ’s morgens stapte ik op de fiets en fietste 

richting Bredevoort waar die dag een antiek- en oldti-

mershow gepland stond. 

Voor de zekerheid had ik een thermoskan koffie en een 

paar bekers meegenomen. 

Rond 09.30 uur kwam Gerrit Hartemink en gaf mij een hesje, maar 

ook duidelijke uitleg over datgene wat er van mij verwacht werd. 

Als tweede arriveerde Auke de Vries, een man met ervaring. We heb-

ben toen even een lekkere kop koffie gedronken. 

Om 10.00 uur moest ik ‘aantreden’ en zocht ik dus mijn plek op. In-

middels was het derde koorlid, Wim Pennings, ook gearriveerd. 

* Als eerste kwam er een agent op motor aan. Hij stopte bij mij. 

Ik dacht: “Controle, komt mij naar de papieren vragen”. Maar nee, we 

hebben gewoon even gezellig staan praten. 

En ja hoor, vervolgens kwamen de eerste auto’s… 

* Een oud-collega van manlief Gerrit – “Wilt u de auto hier parke-

ren…?” 



Ze schoot in de lach en reageerde: “Tiny Oosterink – Wat doe jij dan 

hier! Ik wil naar huis…” Even snel bijpraten en gauw doorrijden… 

* Een oud-collega van school – “Ha Tiny, dit is goed werk! Goed je 

hier te zien”. Zij ging met haar kinderen naar opa en oma die in Brede-

voort wonen, dus doorkarren maar. 

* Een vriendelijke man, die op mijn verzoek zijn auto iets dichter naast 

de andere auto zette. Hij had alle tijd en heeft mij een heel veel uitge-

legd over zijn auto. Op een gegeven moment, terwijl ik tussendoor re-

gelmatig aan het ‘werk’ moest, ging hij toch Bredevoort maar in… 

* Een paar vriendelijke bezoekers met een lach en een leuke opmer-

king… 

* Eén van de koorleden – “Wilt u daar even uw auto parkeren?” 

“Oeps… Maar ik wil graag naar huis, dan heb ik dus een probleem…”. 

Even samen lachen/kletsen en dan: “Rij maar lekker door naar huis 

hoor”. 

* Een koorlid die eraan komt fietsen – “Even kijken of het goed gaat”. 

“Tuurlijk”, zei ik. 

En zo kwamen er nog gezellige mensen langs en zelfs mijn lieve man 

Gerrit. 

De opmerking die ik regelmatig kreeg was: “Jij voor het mannen-

koor…?!?” Dan antwoordde ik steevast: “Ik kan nog net geen lid wor-

den, maar verder… 

Om 12.30 uur werd ik afgelost door Freek Gussinklo. Na werkoverleg 

ben ik samen met Gerrit richting huis gefietst. 

 

Al met al een gezellige morgen en een leuke ervaring.  

Het ‘verkeer regelen’ is niet het zwaarste werk en het brengt gezellig-

heid met zich mee. Wat natuurlijk heel belangrijk is: 

Het ACM krijgt een financieel steuntje in de rug. 
 

Waarom schrijf ik deze ervaring op?  

Om de eenvoudige reden: 

Misschien zijn er meer leden, echtgenotes of partners van koorleden 

die zich geroepen voelen… 

Spreekt bovenstaande je aan om ook verkeersregelaar te worden, meld 

je dan aan bij Gerrit Hartemink. Van dit werk zul je financieel niet rijk 

worden, maar voor de sociale contacten is het uitermate goed.  

Het was mijn eerste keer, ik zal best wel eens wat anders meemaken.  

Een goed begin is immers het halve werk, maar aldoende leert men. 

 

Tiny Oosterink 



Ouderen niets meer waard? 

 

Hoezo, wij zijn een goudmijn! 

Wij hebben zilver in onze haren 

En goud in onze tanden 

Gas in onze darmen en stenen in onze nieren 

Lood in onze schoenen, en kalk in onze nagels 

Staal in onze heupen en soms plastic in onze knieën 

Vol met dure medicijnen lijken wij wel een goudmijn 

Een groep met zoveel mineralen 

Zal het jaar 3000 wel halen 

Daarom gaan wij fier door het leven 

Nemen kritiek op als een spons 

Want door bovenstaande rijkdom 

Drijft de economie op ons  

 

Dit gedicht vond ik op internet. Ik vond het wel leuk. 

 

Gerrit Oosterink 

 
 

Zieke leden  

 

Jan Driessen, maar Jan is gelukkig redelijk weer opgeknapt en wil na 

de vakantie en na de BBQ, ons koor weer komen versterken. 

 

  

Felicitaties. 
 

In de maand augustus zijn jarig: Antoon Essink, Freek Gussinklo, 

Hans Klumpenhouwer, Rudi Prinsen, Wim Saalmink en Herman Wis-

selink. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 
 

Communicatie Commissie  

 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 
 Peter A. van Beerschoten 

 Gerrit A. Oosterink 
 

Het e-mailadres van de commissie is:  

acm.nieuwsflits@gmail.com 
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