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Van de bestuurstafel 
 

 

 

Van de bestuurstafel is niets 

te melden maar  

dinsdagmorgen (30 maart) 

lag er een envelop bij de se-

cretaris in de brievenbus 

met daarin een leuke reactie 

op de vogelhuisjes. Het ge-

dicht staat hiernaast afge-

beeld.  

De afbeelding is misschien 

niet helemaal duidelijk 

maar ik heb hem daarnaast 

nog uit getypt.  

Afzender:  

een blijde (zang) vogel. 

 

We wensen allen:  

Fijne Pasen. 

 

 



 

 

Leden, bestuur en leiding van het ACM 

 

Het is lente, en als vogel moet ik beginnen aan de broederij. 

Maar waar is ergens een veilig plaatsje voor mij  

Om mijn eitjes uit te broeden 

En zo meteen m’n kroost voor gevaren te behoeden? 

En dan zie ik opeens een hele mooie broedkast, 

Met een gaatje dat voor mij precies past. 

En ook nog met een christelijke tint! 

’t Is merakel, dat je zoiets maar zo vindt. 

 

Dank u, mannenzangers voor dit mooie gebaar. 

Nu kan ik eieren leggen, broeden en voeden zonder gevaar. 

Ik wens jullie allemaal gezegende Paasdagen.  

En voor alle zieken: Houd moed en beterschap! 

Een blije zangvogel 

Ps. En de eieren snoep ik lekker op om op krachten te blijven 

 

Het ACM deelt 71 nestkastjes uit   

Inmiddels heeft een 

ieder van jullie een 

prachtig nestkastje 

met bijbehorende 

paasboodschap, eie-

ren in verse- en cho-

coladevorm, mogen 



 

 

ontvangen voor de Paasdagen. 

Om jullie als trouwe le-

den en ook de sponsoren 

eens te verrassen, heb-

ben wij als bestuur be-

sloten om jullie een aar-

digheidje te geven voor 

Pasen. 

In februari is er hout be-

steld bij de firma Roen-

horst in Westendorp en 

zijn Wim Bollen, Albert 

Scholten en Joop Bussink daarmee aan de slag gegaan. Wim Bollen 

heeft alles op maat gezaagd in zijn knusse werkplaats aan de Marke-

rinkdijk. De dakjes werden door hem in de juiste vorm gebogen. 

Het voorbereidend werk was klaar, een enorme klus waar veel uren in 

hebben gezeten!  

Begin maart zijn wij 

bij elkaar geweest en 

werden de kastjes in 

elkaar gebaterd, dit 

met veel plezier en 

humor en onder het 

genot van diverse versnaperingen, verzorgd door Truus Bollen.  

Op vrijdag 26 maart werden de dozen met inhoud 

ingepakt en verdeeld onder de bestuursleden. De 

paasboodschap is verzorgd 

door Martin Meijer. De kakel-

verse eieren komen van Henk 

te Grotenhuis, De Heurne en 

de chocolade-eitjes werden via 

Corrie Doornink besteld voor 

gymnastiekvereniging Athos, 

zodat zij met de opbrengst 

hiervan nieuwe speeltoestel-

len etc. kunnen aanschaffen. 

Hiermee snijdt het mes op-

nieuw aan 2 kanten. Op zaterdag 27 maart j.l.  heb-

ben bestuursleden Ad Doornink en Joop Bussink de 

heer en mevrouw Hobé bezocht. Hierover stond een 

mooi stukje in Aalten Vooruit met een aantal foto’s. 

Geert Hobé is ons oudste koorlid en was betrokken 

bij de oprichting van het ACM in november 1956. 

Zij waren zeer verrast door onze onaangekondigde 



 

 

komst. Geert had veel te vertellen over de geschiedenis van ons koor en 

hij werd hierbij aangevuld door zijn Willemien.  

Ook kregen wij een persoonlijk concert op piano en met zang door Wil-

lemien. Dat klonk prachtig! Ze zullen ervoor zorgen dat het nestkastje 

een mooie plek krijgt. 

Nu maar hopen dat er veel vogeltjes het gezang zullen voortzetten. 

Op maandag, 29 maart is Joop bij Su-

zanna in Apeldoorn geweest. Ook zij 

was zeer verrast. Het gaat goed met haar 

en Wim. Ze had veel belangstelling voor 

jullie als koorleden. 

Wij hopen dat jullie ook een mooi plekje 

vinden voor dit nestkastje en we elkaar 

over een tijdje weer in goede gezondheid 

zullen ontmoeten. 

Nou is het jammer dat Pasen en Pinkste-

ren niet op 1 dag vallen, want nu is het 

natuurlijk zo dat jullie weer uitkijken 

naar een presentje met Pinksteren, helaas moeten wij jullie teleurstellen. 

Het ga jullie goed.  

        Het bestuur 

Verrassing 
Het is zaterdagmorgen 10 uur. Ik zit klaar achter de computer omdat ik 

me heb opgegeven voor een sessie van ´Zing als van Zelf´. Het is al een 

hele tijd geleden dat ik echt heb gezongen. Immers al een jaar lang geen 

koor meer en geen kerkdienst waar je zou kunnen zingen. En alleen thuis 

oefenen dat hou ik niet vol. Maar nu zag ik afgelopen week een artikel 

over Samen zingen online. En dat lijkt me wel wat. Als je bij Google in-

toetst “Zingen als van Zelf” kom je vanzelf op de website van Bert van 

de Wetering. Dat is een zangleraar uit Zwolle, die door corona zonder 

werk zat en toen begonnen is met online zanglessen. Als je op de website 

bent lees je hoe het in z’n werk gaat, en dat is heel simpel. Je meldt je 

aan en krijgt een mailtje met een uitnodiging en een link. Op zaterdag-

morgen rond 10 uur kan je die link aanklikken en neem je deel aan de 

les. Zover is het nu dus. Om vijf voor tien is er eerst alleen muziek en 

om 10 uur verschijnt Bert van de Wetering in beeld. Hij vertelt wat het 

programma is van deze morgen. Het begint met oefeningen om het lijf en 

de leden wat losser te krijgen, gevolgd door stemoefeningen zoals Su-

sanna ze ook met ons doet. Dan gaat hij achter de piano zitten en volgen 

nog wat stemoefeningen. Dan een nieuw lied wat ingestudeerd zal wor-

den deze morgen, het is een Afrikaans liedje:” Ninesi ponono”. Eerst de 

tekst doorgelopen en dan zingen. Hij speelt piano en zingt en ik ga achter 

de computer staan en zing mee. En dat is toch wel een bijzondere erva-

ring, mijn vrouw wordt er stil van! Vervolgens een lied wat ze al vaker 

gezongen hebben: ”Ik zou wel eens willen weten,..” van Jules de Corte. 



 

 

Heerlijk om zo te kunnen zingen, de stem heeft nog wel wat oefening 

nodig, maar het is erg fijn om het weer te doen. Na nog een paar liederen 

gaat hij verder met een moment van meditatie, dat hoort er ook bij. Ik 

ben blij dat ik deze website heb gevonden en me heb aangemeld! En dan 

gaat de bel. Daar staat Martin Meijer voor de deur, met een grote doos 

namens het ACM! Wat een verrassing, een 

vogelhuisje! En eieren en eitjes. Alvast voor 

Pasen. Hoe is het mogelijk. Eindelijk was ik 

weer eens aan het zingen, en dan meldt zich 

het mannenkoor! Dat vogelhuisje kwam ook 

goed van pas, we hadden er één hangen, maar 

die was verrot. Dus die heb ik meteen vervan-

gen. Van Martin begreep ik dat een paar leden 

zich druk gemaakt hebben en zo’n 60 huisjes 

in elkaar gezet hebben, chapeau, petje af. Het 

is ook nog eens echte kwaliteit met een plaat-

stalen dak! Nu maar hopen dat de mezen hem 

kunnen vinden, ik ben benieuwd. Als Martin 

weer weggaat, is van de Wetering bij het laatste lied; “Halleluja” van 

Lennard Cohen, wat ook in ons repertoire zit. Samen met Martin zing ik 

de laatste regels mee, dat is echt genieten. Hopelijk, als we gevaccineerd 

zijn, kunnen we weer met z’n allen zingen, want dat geeft veel voldoe-

ning en geeft je nieuwe energie. En voor a.s. zaterdag meld ik me weer 

aan bij Zing als van Zelf, en ik raad jullie aan het ook te doen.  

Het is nog gratis ook! 

Arnold Rots 

 

Lief en leed  

 

Gelukkig gaat het met de koorleden Johan Klompenhouwer, Gerrit Har-

temink en Dick Winkelhorst, die ernstig ziek zijn geweest, weer de 

goede kant op. Niet dat ze weer de oude zijn, maar het gaat steeds beter. 

Mogelijk kan het voorjaarszonnetje hier ook nog een positieve bijdrage 

aan leveren. 

Joop Bussink en Wim Jansen hebben na de recentelijke CT-scan goede 

berichten ontvangen, heel fijn om weer vooruit te kunnen kijken. Nadat 

het eerst nog niet zo goed ging na de knieoperatie van Antoon Essink 

gaat het nu weer beter. Voorzover mij bekend is dit hetgeen ik kan mee-

delen over het lief en leed van onze koorleden. 

Geniet van het voorjaar en bedenk dat we zeker weer aan het zingen toe-

komen, hopelijk direct na de vakanties 2021. Nog even volhouden tot na 

de prikken. 

Groetend Wim Bollen 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag ACM woordzoeker februari 

In de Nieuwsflits van februari heb ik een woordzoeker geplaatst.  

De oplossing was : REPETITIELOKAAL IN DE HOFNAR. 

Er hebben (maar) 4 mannen  de oplossing doorgegeven. 

In deze volgorde van binnenkomst: Jan Droppers, Ad Doornink, Herman 

Luiten en Erik Navis.  

Helaas mannen heb ik van het bestuur nog geen reactie gehad op mijn 

vraag of ze daar een aardigheidje voor beschikbaar wilden stellen, dus ik 

kan jullie NOG niets aanbieden. 

Gerrit Oosterink 

 

Felicitaties 
 

In maart waren jarig: 

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

Wim Wikkerink. 

In de maand april waren of zijn de volgende koorleden jarig: Karel Gos-

selink Geert Hobé, en Dick 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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