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Van de bestuurstafel  
Ondanks dat er op dit moment niet zoveel met het koor gebeurt en bijna 

alles stil ligt, wil ik namens het bestuur toch dit artikel verzorgen. 

Het is zo belangrijk in deze periode toch iets van je te laten horen.  

Normaal zouden we druk zijn met het voorbereiden van het Adventscon-

cert. Tevens worden er normaal in het bestuur allang diverse activiteiten 

voor het komende jaar voorbereid. Maar nu even niet we weten niet hoe-

lang dit nog gaat duren. Dit betekent voor ons als bestuur ook dat we nu 

minder bij elkaar komen, want ja wat moet je overleggen als je niet weet 

wanneer je als koor de draad weer kunt oppakken. 

Toch hebben alle bestuursleden de afgelopen tijd contact gehad met de 

leden. Alle leden zijn bezocht en hebben van het bestuur een prachtig 

presentje ontvangen wat gedeeltelijk praktisch is en gedeeltelijk heel erg 

lekker.   

Persoonlijk vond ik het erg leuk om 9 leden thuis te bezoeken. Dan hoor 

je ook dat er naar wordt ver-

langd om weer samen te zin-

gen en de draad weer op te 

pakken.  

Men mist het zingen maar 

ook de onderlinge contacten. 
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We zijn blij dat we behalve de contacten die wij als bestuur met de leden 

mochten hebben ook nog een bijzonder goed doel mochten steunen. De 

stimulator van dit doel is ons lid Henk Luimes. Hij reageert elders in de 

Nieuwsflits met een artikel. 

En dan mogen we niet vergeten het vele werk dat Joop Bussink en zijn 

vrouw Geraldien voor deze actie hebben verricht. Het zag er allemaal 

keurig verzorgd uit. 

In de loop van de periode dat we niet meer als koor bij elkaar zijn ge-

weest heeft Jan Driessen zijn lidmaatschap moeten opzeggen. Dit was 

om gezondheidsredenen. Hij vond het heel jammer, hij had graag zijn 60 

jarig lidmaatschap van het ACM. vol willen maken. Het is helaas niet 

anders. 

Toch wil ik namens het bestuur jullie allemaal het licht van Kerstmis in 

deze donkere tijd toewensen. Dat dit licht mag komen in jullie hart en 

dat je dit mag uitdragen naar je naaste omgeving. 

In het bijzonder denk en ik aan Wim ter Horst en Gerrit Hartemink, die 

het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van hun echtgenotes, dat zij 

ook in deze periode zich gedragen mogen weten door onze Heer. 

Ik wens een ieder alvast toe: "Veel heil en zegen" voor het nieuwe jaar. 

 

Een attentie van het ACM 
Een tijdje terug zijn wij als bestuur bij elkaar geweest en hebben we het 

idee opgevat om iets te doen voor de dirigentes, pianiste en leden van het 

ACM in deze bizarre tijd waarin er geen mogelijkheden zijn om elkaar te 

zien en om met elkaar te zingen. Zo wilden we jullie laten weten dat er 

aan jullie wordt gedacht. 

Een cadeautje in de feestmaand december zou vast goed worden ontvan-

gen dachten wij zo. 

Het idee kwam om via Henk Luimes van de Stichting Gáán voor Gam-

bia, en tevens lid van ons koor, een pakketje speculaas te regelen. Een 

mooie bijdrage voor het goede doel van Henk en een lekkere traktatie 

voor de dames en heren van ons koor. Twee vliegen in één klap…. 

Marianne Westerveld kwam met 

de vraag of wij interesse hadden 

voor een persoonlijke en echt le-

deren  sleutelhanger. Deze werd 

door haar gemaakt voor ieder lid 

van het koor en zo werd er een 

leuke attentie van gemaakt. De 

pakketjes werden verdeeld on-

der de bestuursleden en werden 

in de week voor Sinterklaas thuis bezorgd bij al onze leden. We hopen 

dat de sleutelhanger een mooie bestemming heeft gekregen en het specu-

laas heeft gesmaakt. 

Wens jullie allen een goede decembermaand, blijf gezond en hopelijk 

zien we elkaar snel terug.      

   

Ad Doornink 

Groeten,  Joop Bussink 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Felicitaties 
 

 

In december zijn jarig: Gerrit Bussink, Piet Langstraat en  

Bennie Tuenter 
 

In januari 2021 zijn jarig: Wim ter Horst, Martin Meijer,   

en Arnold Rots. 
 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 



Verkeer regelen in coronatijd…. 
 

2020, een heel bijzonder en bizar jaar….. 

In januari zijn de verkeersregelaars van het ACM uitgenodigd 

om bij de 2 open dagen van Chr. College Schaersvoorde het 

verkeer weer in goede banen te leiden. 

Een paar uurtjes samenwerken en na het verkeer regelen bij 

Schaersvoorde, locatie Stationsplein, wordt er gezellig nage-

praat en geborreld. 

De aanvragen voor 2020 stromen langzaam, maar zeker bin-

nen. Dat lijkt heel goed te gaan, ware het niet, dat een virus, Corona ge-

heten, zijn intrede doet in Nederland en zelfs over de hele wereld.  

Gevolg: Veel beperkingen en lockdowns. Bijna alle evenementen wor-

den gecanceld en het verkeer regelen gaat niet meer gebeuren gedurende  

het jaar 2020. 

Maar….. Er is nieuwe hoop! 

Onlangs kregen we van Auke de Vries een uitnodi-

ging voor het deelnemen aan het (online-)examen 

voor verkeersregelaar. Dit keer kan het niet op 

Schaersvoorde gedaan worden, maar moeten we het 

gewoon thuis doen.  

Inmiddels hebben enkele personen, waaronder ik zelf 

ook, het certificaat voor 2021 behaald.  

Ook de eerste aanvraag is binnen en zijn de verkeers-

regelaars die op de lijst van 2020 staan, benaderd. En-

kele heren hebben zich hiervoor al opgegeven. 

‘De zon begint al weer te schijnen’ en hopelijk blijft hij schijnen.  

Dat zou mooi zijn! 

Is er een lezer van Nieuwsflits die denkt: ‘Ik zou ook wel verkeersrege-

laar willen worden’, dan kan dat. Je kunt je opgeven bij Auke de Vries. 

Voor informatie kun je ook terecht bij Gerrit Krieger. 

Tiny Oosterink 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bedankt allemaal 
 

Op deze niet originele manier wil ik alle betrokkenen van het ACM be-

danken voor het meeleven van mijn periode ziekzijn. Ik heb een aantal 

dagen in het ziekenhuis in Winterswijk gelegen en daar is vastgesteld dat 

ik een verkalkte aortaklep had. Om dat te verhelpen moest ik, voor een 

open hartoperatie, naar Enschede. Inmiddels is dat al weer een tijdje ge-

leden en ben ik er redelijk goed van hersteld. 

Aangezien wij elkaar niet zo vaak meer zien, wil ik iedereen, op deze 

manier bedanken voor de vele kaarten. telefoontjes, mailtjes, 

en bezoekjes.  

Ook wil ik jullie allemaal vast een fijne kerst toewensen en een 

gelukkig nieuwjaar.  

M.vr. gr, Gerrit Oosterink 
 

Via secretariaat binnen gekomen 
 

Beste zangers vrienden en vriendinnen, 

Allereerst dank aan de “goede Sint” voor de smakelijke verrassing en 

voor de met onze naam en ACM-logo bedrukte sleutelhanger, echt een 

leuke verrassing. Na een voor ons allemaal een heel ander verlopen jaar, 

dan wat we eigenlijk gewoon vinden, met al zijn beperkingen, zijn we in 

de laatste maand van het jaar beland. 

Een maand, wat anders een maand van gezelligheid en een blij verwach-

ten van het Licht van Kerstmis is, zal het dit jaar heel anders zijn. 

Toch wens ik jullie gezegende Kerstdagen, een goede jaarwisseling en 

een voorspoedig 2021. 

Hopelijk treffen we elkaar gauw weer in de repetitiezaal. 
 

Blijf gezond en tot ziens, 

 
 

 

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  

M.vr.gr. 

Henk Stronks, Bocholtsestraat 
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