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BBQ bij ´t Noorden 

Zangdienst Eibergen  

Benefietconcert samen met het Apeldoorns 

Chr. Mannenkoor in de Zuiderkerk te Aalten  

Medewerking Kerkdienst in Varsseveld 

Adventswijding samen met De Eendracht 

Zingen in Bredevoort tijdens een Kerkdienst 

 

 

Van de bestuurstafel 

 

In de laatste bestuursvergadering hebben we vooral gesproken over 

hoe we komend seizoen verder gaan met ons koor. We gaan met enke-

le personen in gesprek om te bekijken of zij ons zangles willen en 

kunnen geven op maandagavond en Yvonne hebben we gevraagd of zij 

enkele weken kan komen om nieuwe liederen in te studeren, zodat we 

daar niet zoveel tijd mee bezig zijn. 

Voor de BBQ bij het noorden hebben zich al heel wat mensen opgege-

ven. Heb je je aan gemeld en komt er toch nog wat tussen dan graag 

even afmelden bij Joop Bussink tel 06-2029459.  

Het programma van 2 september komt in de volgende nieuwsflits en 

de kleding die we aan hebben is het blauwe pak de nieuwe witte blouse 

de nieuwe stropdas en zwarte gepoetste schoenen. We vertrekken om 

17.15 uur bij de Hofnar, zodat we om 17.45 uur aanwezig zijn en om 

 



18.00 uur zangklaar zijn. De dienst is in de PKN kerk, De Oude Mat-

theüs in Eibergen. 

Omdat we weer vele dingen op het programma hebben staan hebben 

we besloten om in augustus nog een extra bestuursvergadering te hou-

den. 

Vanaf deze plaats wens ik jullie allemaal een goede vakantie toe en ik 

hoop jullie uitgerust weer te zien in het Noorden.  
 

Jan Bongen 

 

 

Terugblik  

 

Optreden ACM in de tuin van Beth San op 9 juli 2018 

Wat in de aankondi-

gingen de laatste repe-

titieavond genoemd 

werd, blijkt een open-

luchtoptreden te zijn in 

de tuin van Beth San. 

In het verleden is een 

dergelijk evenement al 

één keer eerder voor-

gekomen; dat was voor 

zover ik kon naspeuren 

in 2014 en wat mijzelf 

betreft ben ik er toen als niet-lid en toeschouwer ook bij aanwezig ge-

weest. Waar zoiets mede toe leiden kan weten jullie inmiddels. Om 

18.15 uur begonnen we met het inzingen onder leiding van Yvonne,  

omdat Suzanna vanwege autopech niet tijdig aanwezig kon zijn. Het 

inzingen was een uitermate rommelig gebeuren, mede omdat meerdere 

“kandidaat-voorzitters” min of meer tegelijkertijd hun kennis en en-

thousiasme over kooropstelling etc. tentoonstelden. Het zou goed zijn 

wanneer dit beperkt blijft tot de personen die daarvoor verantwoorde-

lijk zijn. Maar zoals het vaak gaat: een zwakke generale repetitie wordt 

gevolgd door een goed concert.  Nog tijdens het inzingen was de pu-

blieke tribune al half gevuld en tegen 19.00 uur zaten er op de publieke 

tribune en de verschillende balkons minimaal 200 bewoners van Beth 

San, hun verzorgers, koorleden die niet konden meezingen en overige 

belangstellenden. Het ACM bracht een afwisselend programma, dat 

voor en na de pauze afgesloten werd met een paar nummers samen-

zang met het publiek. Henk Heusinkveld, die was ingehuurd als man-

nelijke lady-speaker, praatte de verschillende nummers op luchtige 

wijze aan elkaar. Het optreden van Wim Saalmink die met microfoon 

samen met het koor (vanwege de wind) de solopartij zong van “ I’ll 

wish I had given him more”, viel zeer in de smaak bij het publiek. 



De bezoekers genoten zichtbaar van het ACM-optreden. Opvallend is 

altijd weer dat bijna alle liederen van de samenzang door de bewoners, 

hoe oud ook, uit het hoofd meegezongen worden. Wat mij verder op-

viel was dat geen enkele bejaarde met een smartphone zat te spelen of 

een koptelefoon op het hoofd had. Een verademing. De keuze van het 

repertoire was goed doordacht en werd door het publiek zeer gewaar-

deerd. De koorleden zelf hebben met plezier gezongen waarbij er over 

het algemeen goede attentie voor de dirigent was. Bij het nummer  

´24 rozen´ van Toon Hermans werden rozen onder het publiek uitge-

deeld; een gewaardeerd intermezzo. De leiding van Beth San bedankte 

het ACM hartelijk voor het optreden en overhandigde een enveloppe 

met inhoud. De koorleden werden tenslotte uitgenodigd om in  

“De Hofnar” nog wat na te praten en een glaasje te drinken op het be-

gin van de koorvakantie. 

 

 

Jan Hartemink 

 

ACM in beweging 

 

2018 – een bijzonder jaar wat betreft het vrijwilligerswerk en de inko-

mens van het ACM. 

Na jaren een financiële bijdrage te hebben gehad via het oud papier, is 

het nu heel anders gesteld. Het inkomen via het oud papier is verval-

len. Ook inkomsten via de garderobediensten zijn er niet meer. 

Dus moet er wat nieuws bedacht worden! 

Maar… Vrijwilligerswerk kan niet gedaan worden zonder vrijwil-

ligers. 
 

Regelmatig wordt de RABO-

boog opgezet. Af en toe 

schoongemaakt, wat een ge-

zellige bezigheid is. Schoon-

maken met fris water en ter-

wijl de boog droogt, is er na-

tuurlijk koffie. En wat de he-

ren elkaar dan te vertellen hebben…… 

Dan is het net of ze elkaar lang niet gezien hebben♫♫♫ 



 

 

Ook zijn de verkeersregelaars regelmatig op 

pad. D.w.z. In januari/februari 2018 - 2 x. Daar-

na een poos niets en eind mei/begin juni kon 

men weer aan de bak – 4 x. 

Maar nu:  

Voor augustus, september en oktober zijn er 

weer aanvragen.  

* 11 en 12 augustus - Retro en handmade markt 

‘de Bazaar’ te Bredevoort (2 x 2 verkeersrege-

laars) 

* 25 augustus bij de optocht tijdens het volksfeest in Winterswijk (12 

verkeersregelaars). 

* 28, 29 en 30 september tijdens Bredevoort Schittert (3 x 8 verkeers-

regelaars + 3 x 4 verkeershulpen). 

* 5 en 6 oktober tijdens het 25-jarig bestaan van Chr. College Schaers-

voorde (2 x 10 verkeersregelaars). 5 oktober is een lange dag, van ’s 

morgens rond 10.00 uur tot ongeveer 20.00 uur (dus 10 uren). 

6 oktober is nog niet helemaal duidelijk. Dat hang af van het aantal 

oud-leerlingen en oudgedienden die zich opgeven.  
 

Maar nu: Wie oh wie wil… 

* Zich met ingang van het nieuwe seizoen ook inzetten als verkeersre-

gelaar? 

* Het aankomende najaar ook examen doen voor verkeersregelaar.  

De nood is hoog! Er wordt nogal eens een groot aantal verkeersrege-

laars gevraagd bij de diverse evenementen, maar ook voor meerder 

uren. Een verkeersregelaar mag 3 (max. 4) uren achtereen ingezet 

worden. Regelmatig komt het voor dat er 2 (soms meer) verschillende 

ploegen nodig zijn. 

Ook willen we vragen of er partners van de zangers zijn die zich hier-

voor beschikbaar willen stellen. 

Voordelen: 

- Het is leuk werk.  

- Je ontmoet aardig mensen 

- Je ziet veel blijde gezichten 

- Je krijgt vaak complimenten en leuke reacties 

- Er wordt goed voor de inwendige mens  

   Gezorgd 

 

Allemaal redenen om je aan te melden 
 

 

 

 

 



Er zijn natuurlijk wel minder leuke ervaringen zoals: 

- Slecht of koud weer… 

In dat geval moet je maar denken, dat het weer niet 

vooraf besteld kan worden. 

Alle zegeningen (ook natte) komen van boven – toch? 

 

Hopelijk is bovenstaande tekst voor velen een reden 

om zich aan te melden voor verkeersregelaar.  

Voor aanmelding en/of informatie kan men terecht bij 

Gerrit Krieger (gerjokrieger@gmail.com) 

 

Gerrit Krieger en Tiny Oosterink  

 

 

 

Felicitaties 
In de vakantie maand juli zijn de volgende koorleden jarig:  

Arie Jentink, Johan Klompenhouwer, Arie te Lindert, Henk Stronks 

(Polstraat), Tonny Westerveld en Frits Winkelhorst. 

de maand juli  
 

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

Hans Klumpenhouwer, Rudi Prinsen, Wim Saalmink en Herman  

Wisselink 
 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

Communicatie Commissie  
 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots 

* Gerrit A. Oosterink 
 

Het e-mailadres van de commissie is:  

acm.nieuwsflits@gmail.com  
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