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Sponsoren van de maand juni 2020 

 

 

 
 
 

Agenda   (alles onder voorbehoud) 
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Adventsconcert Zuiderkerk 

Jacobskerk Winterwijk 

Van de bestuurstafel 

 

En weer zijn we een maand verder en nog steeds mogen we 

als koor niet bij elkaar komen om weer eens fijn te zingen. Dit ga ik best 

wel missen en dat hoor ik gelukkig ook van vele andere leden. En ook de 

onderlinge contacten worden erg gemist. (Gelukkig). Wij hopen echt dat 

bij ons allemaal het verlangen leeft om zo gauw mogelijk weer bij elkaar 

te komen en weer normaal aan de slag te gaan. Maar zoals we allemaal 

wel weten, zit dat er voorlopig niet in. 
 

Toch zijn we als bestuur de afgelopen week weer echt bij elkaar geweest. 

Dus niet digitaal maar echt. Dit kon gelukkig op een veilige manier in de 

tuin van Wim Bollen in Barlo. Nou daar hadden we de ruimte en konden 

we de anderhalve-meter-afstand makkelijk toepassen. Dit was dinsdag-

middag en het was ongeveer 26/27 graden, dus we zaten goed. 
 

Aangezien er in een periode als deze uiteraard weinig te bespreken valt, 

was dit een mooie gelegenheid om als bestuur met onze dirigente te 

overleggen en van gedachten te wisselen over hoe nu verder in en na 

deze periode. Dus kwam Susanna dinsdagmiddag naar Barlo. Maar be-

halve genieten van het prachtige en weidse uitzicht dat we daar hadden, 

vond hier ook nog een constructief gesprek plaats. We hebben onder an-

dere gesproken over wat we als koor in deze periode wel en niet kunnen. 



Nou, het blijkt heel weinig te zijn. Er worden wel ideeën door diverse in-

stanties aangedragen, maar is dat bruikbaar?  

Zo kwam via de KCZB het idee binnen om digitaal te oefenen. Susanna 

gaf aan dat ze collega's had gesproken die het hadden uitgeprobeerd, 

maar met zeer matig resultaat. Om alle leden met nog meer plezier deel 

te laten nemen aan het zingen in ons koor hebben we afgesproken, na de 

pauze wat meer nummers gewoon door te laten zingen met zo min mo-

gelijk onderbrekingen. 

Dan willen we voor de pauze met hooguit 3 of 4 stukken iets nieuws 

gaan instuderen. En dit gaat dan gebeuren volgens een bepaald schema 

dat van tevoren bij de leden wordt bekend gemaakt. We hopen dat daar-

door de leden, als ze 's avonds naar huis gaan, het gevoel hebben van ‘hé 

we hebben lekker gezongen.’ Al met al hadden we een prettig gesprek en 

het gevoel bekroop ons van nieuwe moed. Eigenlijk het gevoel van laten 

we volgende week maar beginnen. Maar helaas. 
 

Na dit constructieve gesprek vertrok Susanna en hebben wij de lopende 

zaken die zo iedere keer terugkomen afgehandeld. 

De nieuwe overhemden, zoals die op de ledenvergadering zijn geshowd, 

zijn inmiddels binnen. 

Ook hebben we nog even over de vergoedingen die we normaal aan Su-

sanna betalen gesproken. We zijn het er over eens dat we Susanna niet in 

de kou mogen laten staan en betalen voorlopig gewoon door. 

Verder was er weinig nieuws onder de zon. 
 

Ik wil afsluiten met jullie er aan te herinneren dat er de mogelijkheid be-

staat om mee te doen in een app-groep van ons koor. Als zich voldoende 

mensen hebben aangemeld kun je hierin al je frustraties kwijt, ook je kijk 

op het koor. Maar dan moet je je aanmelden bij Gerrit Bussink en het 

nummer van je smartphone opgeven. Blijf allemaal gezond en wees 

voorzichtig. 

Ad Doornink 
 

Lief en leed 

 

Eerst even dit: iedereen mag/moet zelf weten wat hij of zij met een ander 

wil delen wat betreft ziekte of andere vervelende aangelegenheid! 

Ik heb Willem-Jan, de zoon van Henk Meijer gesproken. Het is goed te 

horen dat Henk langzaam vooruit gaat. Hij iss pas een weekend met 

proefverlof thuis geweest. Op basis van deze ervaringen kan gekeken 

worden of zijn verblijf in Enschede afgebouwd kan worden en hij alleen 

voor therapie nog naar Enschede moet. Het kan echter nog een lange tijd 

van therapie duren. Bijzonder is het dat hij wel met een liedje heeft mee-

gezongen, het zingen is gelukkig gebleven. 
 

Joop Bussink heeft bij controle slecht nieuws te horen gekregen:  

2 tumoren op een plaats die niet te opereren valt en is inmiddels met 

zware chemokuren bezig. Zoals de artsen aangegeven hebben, zullen 



deze een zware wissel trekken, en de eerste kuur is hem ook zwaar ge-

vallen. De volgende kuur staat voor 10 juni gepland. Maar Joop zou Joop 

niet zijn om positief te blijven over een goede afloop, ook al zijn de 

praatjes wat minder- maar dat komt wel weer!  

Joop en familie heel veel sterkte om dit alles te moeten ondergaan.  

 

Schelte Zeilstra heeft wat evenwichtsproblemen gehad, maar door goede 

medicatie gaat het nu goed.  
 

Piet Langstraat heeft last van een liesbacterie, dus fietsen zit er even niet 

in. Verder gaan ze nog nader onderzoek doen naar het in te korte tijd 

achtereen 3x infarct te hebben gehad.  
 

Op wat schaafwondjes na heb ik van overige koorleden geen meldingen 

gehad. 

Wat voor mij al in maart gepland stond en door de coronacrisus doorge-

schoven is, is dat ik onder het mes ga voor een nieuwe knieprothese. Het 

zit ver onder de gordel, dus is het een kwestie van sleutelen. Ik zal even 

wat minder mobiel zijn.  

 

Dat de leden en hun familie die met ziekte of andere narigheid of ver-

driet te kampen hebben, de steun en kracht van boven mogen ervaren. 

 

Wim Bollen 
 

VAN DE VOORZITTER 
 

Beste collega zangers, vrienden en vriendinnen,  

 

HOE GAAN en/of KUNNEN WE STRAKS WEER VERDER??  

Het Corona Covid-19 virus laat ook in de koorwereld zijn sporen na, he-

laas voor ons allen is geen enkel zangkoor hiervan gevrijwaard. Ontzet-

tend veel concertactiviteiten moesten helaas worden afgelast, ook alle 

hiermee verbonden afspraken met orkest- /musici, solisten en natuurlijk 

ook onze koordirigenten! Helaas zijn al onze voorjaarsconcerten, op die 

in Nijkerk na, niet doorgegaan. Ook het Kinderkoren Festijn op 16 mei 

in Hasselt moest helaas worden afgezegd.  

Het is door niemand te voorspellen of al onze geplande activiteiten in het 

najaar van 2020 nog wel kunnen doorgaan of dat ook die moeten worden 

afgelast? Zie hiervoor onze Activiteitenkalender in deze RCO Nieuws-

brief!!  

Ook staat op zaterdag 5 juni 2021 ons KorenFestival in Kampen, nu voor 

de 3e keer gepland!  

Door alle mededelingen over de Coronasituatie o.a. van het Koornet-

werk.nl - onze KCZB maakt hier ook onderdeel van uit - houden we ook 

nu jullie, als aangesloten KCZB-zangkoor, op hoogte van de huidige en 



de toekomstige mogelijkheden of wellicht onmogelijkheden in de rest 

van dit jaar.  

 

Na de zomervakantie van dit jaar, willen alle zangkoren natuurlijk weer 

beginnen met hun koorrepetities, maar hoe mag je dat dan weer gaan 

doen, hoe dan zang-afstand houden? Hoe groot moet de zangruimte voor 

een repetitie dan zijn? Zingen per stemgroep? Of het gezamenlijk opstel-

len van een Coronaplan voor repetitie(s) per zangkoor?  

We houden jullie allen op de hoogte en maken een verantwoord KCZB 

plan om samen, weer met elkaar, te gaan zingen. Mocht het zo zijn dat 

jij/U (verantwoorde) ideeën hiervoor heeft ontwikkeld, laat het dan maar 

aan mij/ons weten. Stuur dan maar een mailbericht aan mij als voorzitter 

of aan ons RCO-secretariaat.  

Alvast dank voor uw spontane medewerking hierin.  

Samen staan we Sterk!!  / Een leven lang Zingen!! / 

Blijf gezond met elkaar! 

Tjitze Tuinstra  email: tjitzetuinstra@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen:  

Hallo, ik ben Karel Gosseling.  

 

Sinds enkele maanden ben ik toegetreden tot het regiobestuur oost van 

de KCZB. Mij is gevraagd een stukje te schrijven over de motivatie van 

mijn interesse. Sinds enkele jaren ben ik lid van het Aaltens Christelijk 

Mannenkoor. Het zingen doet mij veel genoegen. Ook de gezelligheid 

onderling bij het koor is fijn. Om mijn steentje bij te dragen tot het in 

stand- houden van de koren en eventueel uitbreiden heeft mij gemoti-

veerd om in de Regionale Commissie Oost plaats te nemen. De eerste 

paar ontmoetingen waren heel gezellig. Na de corona crisis hoop ik mij 

voluit te kunnen inzetten. Tevens zoek ik nog een ambassadeur voor de 

Achterhoek die samen met mij de taken dan kan vervullen.  

Karel Gosseling 

RCO karmeagos@gmail.com 

Mobiele nr. 06 16789139  

mailto:tjitzetuinstra@gmail.com
mailto:karmeagos@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeer regelen in 2020 
 

Het jaar 2020 begon goed voor de 

verkeersregelaars van het ACM. 

Met 2 Open Dagen bij de Chr. 

School Schaersvoorde werd dit jaar 

goed ingeluid. 2 avonden waar het 

goed toeven was, waar we goed 

verzorgd werden en waar de inwen-

dige mens na afloop tijdens de evaluatie heel goed verzorgd werd. 

Maar toen…. De virus met de grote letter C deed z’n opmars. 

Meestal heeft de letter C een andere betekenis, bij voorbeeld bij het 

ACM, CCS, NCRV  enz…  

Dan staat de C voor Christelijk.  

Nu echter voor Corona, wat niet zo menslievend is. 

Gelukkig is Aalten aardig gespaard gebleven voor de corona. Natuurlijk, 

er zijn besmette personen, ook mensen die helaas hieraan overleden zijn. 

Het percentage is hier gelukkig niet hoog. Maar we zijn er nog niet. We 

moeten nog lang op onze hoede zijn en ons aanpassen aan de anderhal-

vemetermaatschappij. 
 

Wat betekent dit voor de verkeersregelaars? 

Er kwamen na de Open Dagen van Schaersvoorde, nog enkele aanvra-

gen:  

* Schaersvoorde kwam al tijdig met de aanvragen voor 2 Gala-avonden.   



* René Kraaijenbrink van St. Rock of Ages vroeg om enkele verkeersre-

gelaars voor een klein festivalletje op zondag 7 juni 2020 op Het Verzet. 

* Dorcas vroeg om het verkeer te in goede banen te leiden na de herstart 

op 4 juni 2020 rondom de locatie aan de Richterinkstraat/Nijverheidweg. 

* Ook vanuit Winterswijk kwamen 2 evenementen voorbij om ons aan te 

melden voor het verkeer regelen. 

 

Echter… de corona laat dit niet toe. 

De meeste verkeersregelaars zitten in de risico-leeftijdsgroep. Dat bete-

kent, dat het onverantwoord is om dit werk te doen. Het ACM kan zich 

hiervoor ook niet garant stellen bij evt. complicaties. Hier geldt bovenal: 

Gezondheid gaat voor alles. 
Dit betekent echter ook, dat er geen inkomsten zijn voor de kas van het 

ACM. Helaas, maar het is niet anders. 

Maar, we blijven positief! Toch hopen we, dat er in de toekomst weer 

een beroep kan worden gedaan op de verkeersregelaars van het ACM. 

Het is belangrijk werk, je ontmoet veel mensen en de heren ontmoeten 

elkaar buiten de gebruikelijke repetitieavond om. Is ook niet verkeerd! 

Het is nu juni, de vakantieperiode breekt aan. Het zal een 

andere zomertijd worden als we gewend zijn. De meeste 

mensen zullen dit jaar niet de grenzen overgaan. Maar 

vergeet niet, dat Nederland ook heel erg mooi is en dat er 

in dit land heel veel te zien en te doen is. 

We wensen jullie allen dan ook een goede en fijne  

vakantietijd toe. Geniet van al het mooie dat op je pad 

komt. 

Gerrit Krieger 

Tiny Oosterink 

Felicitaties 
 

In de maand juni zijn de volgende koorleden jarig:  

Ad Doornink, Gerrit Oosterink, Henk Schutte en Schelte Zijlstra  

 

In de vakantie maand juli zijn de volgende koorleden jarig:  

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

(Polstraat) en Tonny Westerveld. 

 

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  

mailto:acm.nieuwsflits@gmail.com

