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Sponsoren van de maand juli 2021 

 

 

 
 

Van de bestuurstafel 
 

In 6 weken tijd kan er iedere keer veel veranderen zeker op het gebied 

van Corona. 

De vorige vergadering gingen we heel voorzichtig plannen maken voor 

een opstart van het koor. 

Kort daarop kwamen toch in één keer versoepelingen en nu zijn we 

zover dat de plannen van opstart definitief vorm krijgen. Maar zoals nu 

de ontwikkelingen zijn kun je niks helemaal zeker weten. Maar we gaan 

er van uit dat we onze plannen kunnen doorzetten. Dat betekent dus dat 

we Zaterdag 24 juli onze BBQ houden, dit keer zonder partners dit 

i.v.m. met de veiligheid. 

Dit jaar wordt er geen eigen bijdrage gevraagd en is ook het drinken gra-

tis. Wel vragen we jullie de algemene coronaregels in acht te nemen. Als 

het goed is hebben jullie al vernomen dat je je wel moet aanmelden bij 

Joop Bussink. We hopen dat het een gezellige middag wordt en dat we 

weer fijn kunnen bijpraten na 16 maanden. 

Verder willen we de eerste repetitieavonden al houden op 23 augustus 

en op 30 augustus. Beide avonden duren slechts één uur, dit in overleg 

met Susanna en dit heeft als reden dat onze stembanden niet meer ge-

wend zijn aan lang zingen. Ook dit moet je opbouwen. De eerste 2 avon-

den is er geen koffie drinken. Daarna beginnen we vanaf 6 september 

met de normale repetities. 

Voorlopig wordt er gerepeteerd in de Zuiderkerk. Dit heeft als reden dat 

dit een hoog en ruim gebouw is. Hier kunnen we de voorgeschreven af-

stand houden. Bovendien is de ventilatie in "de Hofnar" niet in orde. 

Voorlopig blijven we repeteren in de Zuiderkerk. In ieder geval t/m sep-

tember.  



Daarna wordt er geëvalueerd. De koffie/thee is t/m september voor reke-

ning van onze penningmeester. 

Een minder mooi bericht hebben wij ontvangen van Susanna dat haar 

moeder onlangs is overleden. Wij hebben haar onze condoleances over 

gebracht. We hopen dat zij de kracht vindt om dit verlies te dragen. 

Susanna hoopt op donderdag 19 augustus weer een orgelconcert te geven 

in de Oude Helenakerk, aanvang 16.30 uur. Dit concert duurt over het al-

gemeen niet langer dan ongeveer 3 kwartier. Het zou mooi zijn dat wij 

als leden van het ACM zoveel mogelijk zouden komen om te genieten en 

getuige te zijn van haar kundigheid en ook wat op dit prachtige orgel 

mogelijk is. 

Ad Doornink 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkeersregelaars 

 

Dag heren, 

 

Het is al weer ruim 5 jaar geleden dat Tiny Oosterink en ik het stokje 

hebben overgenomen van Gerrit Hartemink als coördinator van de ver-

keersregelaars. Met veel plezier heb ik dat gedaan! 

Tiny en ik hebben bij veel organisaties rondom de tafel gezeten om het 

zo goed mogelijk te organiseren, waar en hoeveel verkeersregelaars er 

nodig waren. Wij hebben als verkeersregelaars in die ruim 5 jaar ong. 

75 keer het verkeer in goede banen proberen te leiden. Alle heren die 

hebben mee gewerkt: Heel hartelijk dank hiervoor!!! 

Maar als coördinator wil ik nu hier mee stoppen. 

Vorig jaar ben ik met de ledenvergadering, voorzitter van de muziek 

commissie geworden. Nu we binnenkort als koor weer bij elkaar hopen 

te komen om te zingen en ook weer op te gaan treden, wil ik daar mijn 

tijd nu aan besteden. 

 

Karel Gosseling heeft te kennen gegeven dit werk, samen met Tiny, te 

willen voort zetten. 

Karel, hartelijk dank dat je dit van mij wilt overnemen en veel succes  

gewenst!! 

Groeten, Gerrit Krieger 

 

Felicitaties 

 
 

In de vakantie maand juli zijn de volgende koorleden jarig:  

Johan Klompenhouwer, Henk Lammers, Arie te Lindert, Henk Stronks 

(Polstraat) en Tonny Westerveld. 
 

In de maand augustus zijn jarig: Antoon Essink, Freek Gussinklo,  

Hans Klumpenhouwer, Rudi Prinsen, Wim Saalmink en Herman  

Wisselink 
 

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  


