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Sponsoren van de maand februari 2021 

 

Van de bestuurstafel 

 

En weer zijn we een maand verder en nog steeds geen vooruitzicht dat 

we binnenkort weer samen mogen zingen. Sterker nog, we moeten om 

21.00 uur thuis zijn. Dus dat wordt voorlopig nog niet wat. 

Toch willen we proberen onderling contact te houden. Vandaar toch 

weer een Nieuwsflits. Dit is belangrijk voor de binding met het koor en 

ook is dit belangrijk voor onze sponsoren. Van harte hoop ik dat jullie 

ook in deze tijd aan deze sponsoren denken. 

In een nieuwsbrief heb ik onlangs aangekondigd dat de ledenvergadering 

wordt uitgesteld tot later datum. 

Als reactie kwam van één van onze leden het voorstel om deze vergade-

ring in zijn geheel een jaar op te schuiven want, zo redeneerde hij, er is 

een jaar lang niets gebeurd. En dat is ook zo. 

Wij hebben als bestuur besloten deze raad op te volgen. Dus dat bete-

kent, dat we voorlopig geen reguliere ledenvergadering houden. Ook de 

bestuurswisseling schuiven we een jaar op. Dus de nu zittende bestuurs-

leden blijven een jaar langer zitten. Dit is misschien wel tegen het regle-

ment, maar het reglement voorziet niet in een Lockdown, en Corona 

heeft het ook nog nooit van gehoord. 

Onze voorzitter Jan Bongen heeft pas nog telefonisch contact gehad met 

Susanna. Gewoon informatief. 

Zij en Wim maken het goed en nu met deze sneeuw genieten ze erg van 

de natuur en wandelen geregeld. Ze vertelde nog dat dit landschap haar 



erg aan Rusland deed denken. Ze vroeg nog om jullie de hartelijke groe-

ten te doen. 

Dit zijn op dit moment de mededelingen die ik namens het bestuur kan 

doen. Ik wens jullie weer het beste toe en wees voorzichtig. 

Ad Doornink. 

 

Lief en leed  

 

Nu de contacten tijdens de coronacrisis behoorlijk beperkt zijn, hoor je 

ook weinig over het wel en wee van de mede-koorleden. Toch wil ik jul-

lie vragen, als je wat hoort, mij dit even door te geven. Als ik niets hoor, 

kan ik ook niet reageren. Zo is het ook gegaan met Johan Klompenhou-

wer die in december geconfronteerd werd met een hartaanval en in het 

ziekenhuis er nog een overheen kreeg. Gelukkig was hij op dat moment 

in goede handen, zodat er snel ingegrepen kon worden. Na wat hij al 

meegemaakt heeft met zijn aneurysma-ingreep is hij weer terug bij af. 

Moe en nog eens moe. Johan is thuis en gaat een paar keer per week 

voor revalidatie naar het ziekenhuis om langzaam weer weerstand en uit-

houdingsvermogen op te bouwen.  

Johan sterkte en houd moed! 

 

Gerrit Hartemink heeft begin januari te horen gekregen dat hij in februari 

in het MST-Enschede een nieuwe hartklep zal krijgen. Op dit moment is 

die oproep nog niet binnen. Na de ingreep zal hij enkele weken in een 

verzorgingshuis voor revalidatie verblijven. Zoals Gerrit zei: ”Ik laat het 

wel over me heen komen” 

Gerrit sterkte en in het vertrouwen dat alles goed mag komen.  

 

Er zijn een aantal leden en partner die getroffen zijn door het coronavi-

rus, bij de meesten van hen gelukkig niet ernstig. Echter bij Dick en Riek 

Winkelhorst is dit wel het geval, waarbij Dick in het ziekenhuis be-

landde, aan de zuurstof moest en bijna op de IC. opgenomen moest wor-

den. Gelukkig keerde het tij op tijd en kon Dick 6 februari weer thuis ko-

men. Beiden moeten ze weer op krachten komen. Sterkte en kracht om er 

weer bovenop te komen. 

 

Piet Langstraat zal 8 maart horen of er mogelijk gestart moet worden met 

dialyseren. Piet sterkte en hou je taai. 

 

Tot slot ook goed nieuws: Jan en Aleid Bongen gefeliciteerd met jullie 

eerste kleinkind op 24 januari geboren. 

 

Beste mensen blijf gezond en houd moed- er komt een keer een eind aan 

deze situatie! 

Wim Bollen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Ons mannenkoor kent meerdere financiële bronnen. Uiteraard geldt de 

ledencontributie als de voornaamste inkomstenbron. Door de jaren heen 

zijn meerdere projecten opgepakt om inkomsten te verkrijgen, zoals de 

oud-papieracties, de Raboboog, de verkeersregeldiensten etc. Deze acties 

hebben ons geen windeieren gelegd. Helaas is de oud papier-activiteit 

verleden tijd. Mooie initiatieven en fijn dat er nog steeds bereidheid is bij 

diverse leden om mee te werken waar dat mogelijk is. 

Daarnaast kennen we ook sponsors. In cijfers niet de grootste bron, maar 

wel degelijk belangrijk. Bij sponsors gaat het er niet alleen om hoeveel 

geld er in het laadje komt. Het zegt eigenlijk veel meer door de factor 

‘betrokkenheid’. Onze sponsors zijn veelal partijen uit het lokale be-

drijfsleven. Zij geven met hun sponsorschap aan dat zij ACM een warm 

hart toedragen en dat ze waarde hechten aan onze bijdrage aan de lokale 

samenleving.  

Natuurlijk heeft de sponsor ook een belang: zij hopen dat hun betrokken-

heid bijdraagt aan hun naamsbekendheid. Onze sponsors worden perio-

diek vermeld in een advertentie in de Nieuwsflitsen. Ook prijken zij met 

hun logo op de website van ACM.  Hieronder nog een keer het rijtje: 

 Autobedrijf Wisselink 

 Stoffeer- en schildersbedrijf Klumpenhouwer 

 Makelaardij Iets Anders 

 GUV Uitvaartverzorging 

 Partycentrum ’t Noorden 

 Timmer- en Bouwbedrijf van Eerden Barlo 

 Messink & Prinsen boekhandel 

 Evenmentencentrum de Hofnar 

 Mark Pennings Schadeherstelbedrijf 

 Onderlinge Waarborg Maatschappij OWM 

 Kapsalon ter Maat 

 Onnink Textiel 

De sponsors worden jaarlijks door ons uitgenodigd om hun toegezegde 

bijdrage te voldoen. Tot nu toe zijn alle genoemde partijen hun afspraak 

keurig nagekomen. En om het rijtje compleet te maken: jaarlijks stelt de 

Stichting Aaltense Promotie in het kader van onze fietstocht 2 waarde-

bonnen beschikbaar van de fietsenwinkels Hengeveld en Wisselink.   

Wij zijn erg blij met de betrokkenheid van al onze sponsors. 

Dit roept bij ons natuurlijk de wedervraag op: Wat kunnen wij -persoon-

lijk en gezamenlijk- voor hen betekenen?  Het zou fijn zijn als we ook 

eens van hun diensten gebruik maken. Zeker in deze economisch zware 

tijden is -zo mogelijk-  lokaal winkelen een groot goed. 

We hopen op een langdurende relatie met onze sponsors.  

Namens het bestuur, Wim Jansen 



 

 

 

 

 

 

 

 

ACM puzzel 
 

Wanneer we weer gaan zingen blijft nog steeds een puzzel. 

Het bestuur vergadert regelmatig, denkt en bedenkt elke keer wat, maar 

elke keer gaat het niet door, door de corona.  

Zo zitten wij óók elke keer. Komt er tekst om een nieuwsflits te maken? 

We willen toch proberen om contact te houden met iedereen. 

Nu hebben we een woordzoeker gemaakt over ons koor, dus als je de 

woorden wegstreept die naast de puzzel staan, dan blijven er een aantal 

letters over die de oplossing vormen van deze puzzel. 

Stuur de oplossing naar het mailadres of lever de oplossing in: 

Richterinkstraat 33 of acm.nieuwsflits@gmail.com 

Misschien heeft het bestuur nog wel een prijsje voor de winnaar!!! 
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Felicitaties 
 

In februari zijn jarig: Willy Diersen, Joop Droppers, Willy van Eerden, 

Gerrit Hartemink, Henk Heusinkveld, Hans Hoefman, Henk Meijer en 

Henk Stronks (Bocholtsestraatweg).  

In maart zijn jarig: 

Willem Bollen, Jan Hartemink, Gerrit Ruesink, Lieuwe Westerterp en 

Wim Wikkerink. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd!  
 

 
 

Communicatie Commissie  

 

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots 

* Gerrit Oosterink 

Het e-mailadres van de commissie is: acm.nieuwsflits@gmail.com  
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