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Van de bestuurstafel 

 

Het is gebruikelijk dat als de "Nieuwsflits" uitkomt er ook 

het artikeltje "Van de bestuurstafel" in staat en het liefst ook nog met wat 

nieuws. Zo ook nu weer. Dus ik was aan het denken: Wat hebben we 

voor nieuws te melden? 

 Nou om het nu maar zo te zeggen, echt iets verrassends brengen, dat 

valt op dit moment niet mee. We zijn onlangs als bestuur nog wel voltal-

lig bijeen geweest. Niet zoals normaal bij iemand thuis maar in de serre 

zaal van "de Hofnar". Hier zijn wij tot de conclusie gekomen dat, na alle 

nieuwe maatregelen die zijn afgekondigd, we niet anders kunnen dan te 

besluiten dat er dit jaar door ons koor niet meer wordt geoefend. 

Het is ontzettend jammer. Iedere keer denk je een lichtpuntje te zien om 

misschien toch te kunnen beginnen, maar zoals het er nu uitziet kunnen 

we dat voorlopig wel vergeten. 

Ik kan niet anders zeggen dan: ‘Jammer, maar het is niet anders’.  

Laten we met zijn allen proberen dit virus er onder te krijgen en dat kan 

niet anders dan door je aan de voorschriften te houden. 

Namens het hele bestuur wens ik jullie op de eerste plaats gezondheid 

toe en we hopen dat jullie je ook nog kunnen vermaken, ondanks dat we 

voorlopig niet meer samen kunnen zingen.  

We hopen spoedig op betere tijden. 

Ad Doornink 

  

   

    

 
 



 

Wim Wikkerink ontvangt alsnog een speldje 
 

Het is de gewoonte dat met de nieuwjaarsreceptie de leden die 25, 40 of 

50 jaar lid van ons koor zijn een speldje ontvangen, waarin het aantal ja-

ren van lidmaatschap is ingegraveerd. 

Zo hadden we afgelopen jaar ook enkele jubilarissen. Maar die hebben 

geen speldje ontvangen maar een sculptuur die via de KCZB is besteld. 

En dat was mijn schuld. Ik wist niet beter dan dat dit via de bond werd 

besteld. Voorheen zorgde de toenmalige penningmeester daar altijd voor. 

Zo zie je maar weer, je leert elke dag wat. Dus toen heb ik alsnog de 

speldjes besteld waar ze normaal ook altijd besteld worden. Met de le-

denvergadering in maart jl. zijn de speldjes uitgereikt aan 2 leden die 

25jaar en aan één lid die 40 jaar lid was. Maar de 2 leden die 50 jaar lid 

zijn waren toen niet aanwezig. Deze week zijn Jan Bongen en ik naar 

Wim Wikkerink in Bredevoort geweest en hebben hem de gouden speld 

overhandigd. Helaas mocht Jan hem niet bij Wim opspelden i.v.m. de 

Corona voorschriften. Maar we hebben nog wel even gezellig met hem 

en zijn vrouw koffie gedronken. 

Wim vertelde dat hij eerst al in het gemengde koor "Soli deo gloria" van 

de Haart had gezongen en dat toen na een paar jaar in Bredevoort een 

Mannenkoor werd opgericht. Daar wilde hij graag aan meedoen. 

Dit koor heeft slechts enkele jaren bestaan en toen werd het, doordat er 

te weinig leden waren, weer opgeheven. 

Toen is hij met nog enkele Bredevoortse leden overgestapt naar het 

ACM. En dat is inmiddels 50 jaar geleden. Maar hij heeft het nog steeds 

naar zijn zin. Alleen hoopt hij dat er gauw een eind komt aan de Corona 

maatregelen, zodat we weer kunnen zingen. Maar ook hij ziet wel in dat 

het op de eerste plaats veilig moet zijn. Wij wensen Wim nog vele jaren 

zangplezier. Dit gebeurt nog in een later stadium. 

Ad Doornink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Felicitaties 
 

 

In de maand november zijn jarig: Albert Scholten, Henk Luimes, Auke 

de Vries en onze dirigent Susanna Veerman 
 

Dame en 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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