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sponsoren van de maand juni 2021 

 

 

 
 

Van de bestuurstafel 
 

Nu het aantal Corona besmettingen daalt en de regels weer wat versoe-

peld worden, zijn we begin juni als bestuur voor de eerste keer sinds ok-

tober 2020 weer eens bij elkaar geweest om bij te praten en voorzichtig 

te denken aan het moment dat we als koor weer bij elkaar kunnen ko-

men. 

Wij denken dat, zoals nu de ontwikkelingen zijn, dat binnenkort weer 

kan worden gerepeteerd. Hoe? Dat weten we nu nog niet. We zijn van 

plan om zaterdag 24 juli een BBQ te organiseren bij het Dorpshuis in  

IJzerlo 

Jullie krijgen nog een uitnodiging hiervoor, maar noteer vast die datum. 

Dit wordt een BBQ zonder de partners, dit i.v.m. de groepsgrootte. Alle 

plannen die we maken zijn nog steeds onder voorbehoud. Maar nog-

maals we vertrouwen er op dat de ontwikkelingen positief zullen uitpak-

ken  

Verder is er gesproken over het voorzichtig weer op starten van de repe-

tities. We denken aan maandag 6 september. maar waar en hoe weten we 

nog niet. Dit hopen we op de volgende bestuursvergadering te beslissen. 

We houden jullie op de hoogte. Voor een ieder die binnenkort op vakan-

tie gaat,veel plezier, wees voorzichtig maar geniet er van. 
 

Ad Doornink 

  



Een hele speciale boom  
 

Een aantal jaren terug heeft iemand van het 

koor een bord met daarop een uitnodiging 

bevestigd. Hij had nog geen dag gehangen, 

toen kwam er een overijverige Boa en het 

bord werd van de boom gerukt.  

De toenmalige voorzitter gaf in de Nieuws-

flits aan, dat er beslist niet iets meer mocht 

worden opgehangen op een gemeenteboom 

op straffe van………. 
 

Pasen 2021 werden we verrast met een paas-

attentie van het mannenkoor. Hier zat ook 

een nestkastje in. Hij werd weer aan dezelfde 

boom geschroefd en binnen een uur was het 

kastje al bezet.  
 

Een koolmeespaartje had 

het in bezit genomen.  

4 weken later vlogen er jonge mezen uit. 

 

Het blijft een hele speciale boom! 
 

Henk Stronks 

(Polstraat) 
 

 

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. 

 
 

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  


