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Sponsoren van de maand mei 2020 

 

 

 
 

 

Agenda   (alles onder voorbehoud) 
 

13 

19 

 

december 

december 

 

2020 

2020 

Adventsconcert Zuiderkerk 

Jacobskerk Winterwijk 
 

Van de bestuurstafel 

 

Het is goed dat er regelmatig een ‘Nieuwsflits’verschijnt, zo-

doende houden we als leden van het koor nog enigszins contact en ik 

hoop dat jullie dat ook zo voelen met elkaar. Voor zover ik weet gaat het 

redelijk goed met jullie allemaal, ik heb nog geen klachten gehoord dat 

één van ons of van onze naasten met het Corona virus is besmet. Maar 

laten we voorzichtig blijven. 

Wat betreft ons onderlinge contact, dit zouden we nog wat uit kunnen 

breiden als jullie ook eens wat insturen wat jullie graag met andere koor-

leden willen delen. 

 

Wij als bestuur hebben in de maand maart niet vergaderd, maar eind 

april vonden we het tijd worden om toch weer eens te vergaderen. Maar 

ja, ook de meesten van ons zitten in de kwetsbare groep waar voorzich-

tigheid voor geboden is. Uiteindelijk hebben we besloten om dan maar 

een digitale bestuursvergadering te houden.  

De moeilijkheid is dat we momenteel niks kunnen plannen. 

We kunnen alleen maar beslissen of we activiteiten moeten afblazen. 

Zo hebben we besloten om dit jaar niet op te treden in de tuin van Beth-

San. En de medewerking die we zouden verlenen in september aan een 

Maranathadienst in Enschede hebben we ook afgezegd. Ook de BBQ 

 



gaat dit jaar niet door. Echt jammer is dat, maar we rekenen er op dat we 

zeker niet voor september, van de anderhalve meter afstand houden af 

zijn. 

Het enige wat er voor dit jaar nog op de agenda staat is 13 december Ad-

ventsconcert in de Zuiderkerk en 19 december in de Jacobskerk te Win-

terswijk. Wat dit laatste betreft, dit is ook nog lang niet zeker, deze kerk 

is onder voorbehoud gereserveerd, we wachten nog even af.  

In de vorige Nieuwsflits heb ik gevraagd of jullie namen van plaatselijk 

muzikaal talent door willen geven voor het Adventsconcert. Ik heb daar 

maar één reactie op gehad. Toch heb ik het idee dat er bij jullie wel 

meerdere talenten bekend zijn. Laat dit dan weten. Het is zo belangrijk 

dat iedereen ook op dit gebied zijn steentje bijdraagt. 

 

Dan is er door een lid het idee aangedragen om voor ons koor een Watts 

app-groep op te richten waarin iedereen aan de andere leden van het 

koor, die daar aan mee gaan doen, kan meedelen hoe het hem gaat in 

deze tijd nu we niet meer bij elkaar komen als koor. Als je hier interesse 

voor hebt kun je dit melden aan Gerrit Bussink zijn mail adres is: 

g.w.bussink@gmail.com  Je moet uiteraard op je mobiel wel met watts 

app kunnen werken. En je moet wel je 06-nummer doormailen aan Gerrit 

Bussink. 

Denk er dan wel aan dat wat je in deze app meldt ook door de andere 

deelnemers wordt gelezen. 

 

Dit is ook hetgeen wat ik op dit moment te vertellen heb. 

Let goed op jezelf en blijf zingen. 

Ad Doornink 

 

4 mei Dodenherdenking 
Net als andere Aaltense koren wordt ook het ACM periodiek gevraagd 

om enkele liederen te zingen op de dodenherdenking op 4 mei op de 

Wehme. In 1988 zong het ACM “Vaste rots van mijn behoud” en “ 

“Blijf bij mijn Heer”         (foto is van 2009) 



Samen zingen  
(overgenomen uit het Nederlands Dagblad van 22 april) 

 

Samen zingen is gezond. Dat komt uit wetenschappelijke onderzoeken 

naar voren. Amateurzangers op een koor voelen zich blij, ontspannen en 

met anderen verbonden. Soms is dat zelfs meetbaar als ze voor en na een 

repetitie wat speeksel afstaan. De hoeveelheid cortisol (stresshormoon) 

daalt en de cytokinen (afweereiwitten) nemen toe. Het is goed voor je 

immuunsysteem. Voor een uitvoering slaat de cortisolproductie nog wel 

eens op hol. 

 

Samen zingen is ook ongezond. Speeksel bevat virussen, bacteriën en 

schimmels die ziekten overbrengen. Met zingen verspreid je zes keer zo 

veel druppeltjes als met praten en ongeveer evenveel als met hoesten. 

Vooral de harde medeklinkers K, P, S en T zijn de boosdoeners. 

Normaal gesproken geldt: Veel van wat we doen is niet hygiënisch, maar 

de kans dat je er wat ernstigs van krijgt, is nihil. Een kerkdienst is nu 

verdacht, niet vanwege die broeder die in je nek hoest, maar gewoon om 

wat je daar komt doen: Samen zingen. In de ‘anderhalvemeter kerk’ 

moet je lege plekken voor en achter je hebben, misschien wel 2 rijen ver. 

En wanneer kunnen we weer naar koor? 

“Ik zing zoals ik drink: van dorst”, schreef Willem Barnard.  

Dus schenk ik thuis nog maar eens in.   

 

Wim Houtman  in de rubriek: PSST… 

(aangeleverd door Arnold Rots) 



Nog steeds anderhalve meter 
 

Nu we het coronavirus nog niet opgelost hebben en nog steeds de ander-

halve meter afstand moeten handhaven, kunnen we nog niet zingen met 

elkaar.  In het koor is verder ook niet veel te beleven, daarom heb ik de 

oude verhalen maar weer opgezocht om op deze manier het contact met 

elkaar maar een beetje te houden. Dan kom je al gauw bij het ophalen 

van het oude papier en daar lees je dan het volgende verhaal over. 

OUD PAPIER 

Een belangrijke inkomstenbron voor het ACM is het verzamelen van oud 

papier. In de beginjaren (vanaf de jaren ’60) kon men het papier alleen 

nog maar brengen. Veel papier werd toen nog op de vuilnisbelt gestort. 

Door koorleden werden vele kilogrammen papier weggehaald op de 

vuilnisbelt. 

De notulen vermelden 

nog dat in 1974 de pa-

pier opbrengst daalde 

van fl.0,24 per kilo naar 

fl. 0,05 per kilo. 

Vanaf 1984 werd ook 

papier langs de huizen 

opgehaald. Met paard 

en wagen van Jo Len-

sink werd samen met 

Derk Bussink, Johan 

Nijman, Johan te Brake 

en Derk Heusinkveld 

door Jo menige kilo’s 

papier verzameld.  



Derk Bussink fietste altijd vooruit en waar-

schuwde met het gerinkel van zijn koebel 

de mensen dat ze het papier buiten moes-

ten zetten. 

De eerste opslagplaats voor oud papier 

was bij dhr. Jan Visser aan de Brede-

voortsestraatweg. 

In 1976 wed deze opslagplaats opgeheven 

en verplaatst naar de Lichtenvoordse-

straatweg, bij “Kuuken Meinen”. 

In de jaren 80 werd het papier opgeslagen 

in de ‘paerdestal.  van gebouw Irene aan de Hogestraat. Sleutelbeheer-

der was Gert Gijsbers. Toentertijd werd nog veel papieropgehaald bij de 

ELKA aan de Hogestraat. In 1987 werd de papieropslag tijdens één we-

kend drie maal in brand gestoken. 

Vanaf 2 mei 1991 werd het papier verzameld bij het voormalige pand 

van de Big Boss. Men begon toen met containers te werken. 

Tegenwoordig staan de con-

tainers bij de Aladnahal 

(vrijdag) en bij Super de 

Boer aan de Admiraal de 

Ruyterstraat. (zaterdag) Elke 

tweede zaterdag wordt pa-

pier opgehaald in de daar-

voor aangewezen wijken, en 

kan men elke zaterdagmor-

gen papier naar de contai-

ners brengen.  

Vanaf deze plaats willen we 

onze erkentelijkheid nog eens betuigen aan de Aladnahal en Super de 

Boer voor het beschikbaar stellen van de ruimte en voor de gastvrijheid. 

(veel koffie en broodjes) 

Bij het ophalen van oud papier werd een enkel koorlid de verleiding nog 

wel eens te groot: Een koorlid vond een keer een exemplaar van “De 

Lach”een tijdschrift dat bekend stond om zijn PIKANTE plaatjes.  

Zijn woorden waren: 

Den nem ik met naor huus, en dan verstop ik hum onder het kussen, daor 

vunt mien mooder hem nooit!” 

Een ander koorlid was een keer zo gelukkig om 

een doosje te vinden waarin nog een paar frikadel-

len zaten. 

“Dee aet ik mien thuus mooi op” zei hij, en stak 

het doosje in zijn zak. 

 

Ik hoop dat hij er niet ziek van is geworden. Ze zijn best een keer lekker! 

 

Groet Gerrit Oosterink en blijf gezond 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://favorflav.com/nl/recipes/meat/zo-maak-je-zelf-een-frikandel/&psig=AOvVaw1V7Gve_5HR0pO2F7n4gD2U&ust=1588438706513000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjZk7uRk-kCFQAAAAAdAAAAABAE


Van de muziekcommissie 
Dag allemaal. 

 

Januari 2020….. 

We hebben een heel jaar voor ons met veel zangplezier, met veel optre-

dens en concerten. En met als hoogtepunt toch wel het 4 korenconcert in  

Apeldoorn. Voor verschillende leden een aantal nieuwe stukken. 

Niet allemaal even makkelijk, maar met geregeld oefenen en niet alleen 

op maandagavond, gaat dat zeker goed komen…Toch???   

 

Maar dan half maart….het coronavirus….. Maandagavond repetitie gaat 

niet meer door, optredens worden afgezegd, o.a. Stegemanshof, Bevrij-

dingsdienst Eibergen, tryout 4 korenconcert in Zelhem, Maranathadienst 

Enschede, en het 4 korenconcert in Apeldoorn…… 

 

We weten niet hoe lang het nog duurt voordat we weer gezamenlijk kun-

nen repeteren. Maar stel dat alles mee mag zitten en we in december ons 

adventsconcert zouden kunnen houden, hoe gaan we dat invullen, zonder 

de muziekvereniging “de Eendracht”? 

 

Wij als koor alleen ….of met een ander en\of solisten of…..??????? 

Mannen als jullie ideeën of suggesties hebben, breng ze naar voren. 

Laat het niet allen aan het bestuur of de muziekcommissie over. 

Zingen doen we samen, laten we dan hier ook gezamenlijk over naden-

ken! 

Groeten, Gerrit Krieger. 

Felicitaties 
 

 

In mei zijn de volgende koorleden jarig: Jan Droppers, Wim Jansen, 

Poppe Kemper, Henk Klumpenhouwer, Gerrit Krieger, Jan ter Maat, 

Erik Navis en Jan Oosterholt. 

 

In de maand juni zijn de volgende koorleden jarig:  

Ad Doornink, Gerrit Oosterink, Henk Schutte en Schelte Zijlstra 
 

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  

mailto:acm.nieuwsflits@gmail.com

