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Sponsoren van de maand augustus 2021 

Van de bestuurstafel 
 

In  ieder geval kon dit jaar de BBQ wel doorgaan. Deze keer hoefde het 

niet  op het laatste moment afgeblazen te worden. En het was fijn om na 

anderhalf jaar toch weer eens samen te zijn. 

Nu gaan we a.s. maandag 23 augustus weer voor de eerste keer samen 

zingen. We beginnen om 20.00 uur. Dat zal eerst best wel vreemd zijn. 

Omdat we zolang niet meer gezongen hebben, wordt er van uitgegaan 

dat je dit weer moet opbouwen.Vandaar dat we eerst 2x beginnen met 1 

uur. De corona maatregelen gelden nog steeds, dus anderhalve meter af-

stand houden. We kunnen niet vragen of je gevaccineerd bent. Dat mag 

niet. 

We gaan er van uit dat iedereen die op de repetitie komt, gevaccineerd is. 

Als dit niet het geval is neem dan je verantwoordelijkheid en breng een 

ander niet in gevaar.  

Zoals ik in de vorige Nieuwsflits al meldde, is de repetitieruimte voorlo-

pig de Zuiderkerk. Daar blijven we in ieder geval nog de hele maand 

september. Vanaf 3 september oefenen we weer met de normale tijden. 

Dus vanaf 20.00 uur t/m 22.00 uur met om 21.00 uur een kwartier pauze. 

We hebben met Susanna afgesproken: Zodra we weer met de normale 

tijden werken, dus vanaf 3 september, zullen we vóór de pauze niet meer 

dan 3 stukken instuderen en nà de pauze wordt er meer aan één stuk 

doorgezongen met minder onderbrekingen, zodat men na afloop van de 

repetitie-avond het gevoel heeft  van "fijn gezongen".  

Want dat wil toch iedereen?  

Willen jullie a.s. maandag de plattegrond die iedereen heeft ontvangen 

van de Zuiderkerk meebrengen zodat je weet waar je staan moet.  



En vergeet vooral ook de muziekmap niet met daarin de aangegeven mu-

ziekstukken. We kunnen daar geen muziekstukken uit de kast pakken. 

Op de bestuursvergadering van 17 augustus hebben we besloten dat er 

dit jaar geen ledenvergadering wordt gehouden tenzij daar verschillende 

leden toch om verzoeken. De reden waarom wij dit nu niet doen is, om-

dat wij na de vorige ledenvergadering van 12 maart 2020 meteen in lock-

down gingen en nadien niet meer als koor actief zijn geweest. Ook de 

bestuurswisselingen zijn een jaar opgeschort.  

Nogmaals, heb je hier echt gegrond bezwaar tegen laat het ons weten. 

Van harte hopen we dat we met veel plezier de draad weer kunnen op-

pakken en weer in het bekende ritme komen van maandagavond,   

"ACM avond". 

Ad Doornink 

ACM Barbecue 24 juli 2021 
Het was een tijd geleden, dat we elkaar als leden 

van het mannenkoor hadden gezien. De laatste 

keer was in maart 2020. ‘Meer dan een jaar gele-

den’, zoals de voorzitter Jan Bongen in zijn ope-

ningswoord memoreerde. Een lange tijd, waarin 

er van alles gebeurde, maar waarin we niet kon-

den zingen. En nu zitten we bij elkaar op het ter-

ras van het buurthuis in IJzerlo, op de Stiezern. 

En dat doet een mens goed! Zeker ook nu de voorzitter kan melden dat 

we vanaf 23 augustus weer kunnen gaan zingen in de Zuiderkerk. 

Het zal wennen zijn, voor ons zelf, maar ook voor onze stemmen. 

Susanna maakt zich er nog wel zorgen om hoe het daarmee gesteld zal 

zijn. ‘We zullen het wel merken’, denk ik dan. 

We konden het meteen laten horen, toen we na het openingswoord gin-

gen zingen: “Groot is uw trouw, o Heer”. En of het dan kwam door de 

buitenlucht, of door dat we door elkaar stonden, maar ik had moeite met 

de tweede stem. We kregen de op-

stelling voor het oefenen in de Zui-

derkerk. Die is gebaseerd op een 

afstand van 2 meter. Dat is veel, en 

dan moet je de partij wel goed ken-

nen, want veel steun aan elkaar heb 

je dan niet. 

Maar het begin is er weer, en daar 

zijn we dankbaar voor!  

Het feit dat iedereen die ik gespro-

ken heb inmiddels volledig is ge-

vaccineerd, geeft toch ook zoveel 

vertrouwen dat we verantwoord be-

zig zijn. 

En dat Susanna en Wim Does het ook hebben volgehouden in deze voor 

hen moeilijke tijden, is ook fijn, want het is niet niks als al je werk 

wegvalt en je van elke avond weg ineens in een situatie belandt, dat je   



elke avond thuis bent. Tja, dan verandert er wel even iets. 

Het afgelopen jaar heeft mij in elk geval wel weer geleerd, dat het be-

langrijk is om elke dag je zegeningen te tellen en er dankbaar voor te 

zijn. Leven met de mogelijkheden, en niet met 

de onmogelijkheden. 
 

Dat is ook wat me opvalt in de gesprekken die 

je dan onderling hebt. 

Wat een lief, maar vooral ook wat een leed! Ge-

zondheid is een groot goed en wat kan er veel 

aan mankeren. Van een hart dat niet meer goed 

werkt, van een prostaat die opspeelt, van een 

blindedarm die verwijderd moet worden, van 

problemen met je gehoor, en dat is allemaal nog 

niks wanneer je vrouw komt te overlijden. Het 

zijn allemaal dingen die gebeuren en ook bij het leven horen. Wat zal het 

heerlijk zijn als je dat verdriet straks weer kan verzachten door samen te 

zingen! 

We waren uitgenodigd voor een barbecue en dat was weer prima ver-

zogd. 

Heerlijke hamburgers, spiesen met saté, kip en worst, het was er alle-

maal. En drank kon je zelf halen, wat wil je nog meer. En het bleef droog 

tot we thuis waren. 

Het was een waardig begin na een gedenkwaardige periode. 

Arnold Rots 

Felicitaties 

 

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

Hans Klumpenhouwer, Rudi Prinsen, Wim Saalmink en Herman  

Wisselink 
 

In de maand september zijn jarig: Jan Bongen, Joop Bussink,  

Wim Geurink, Dick Winkelhorst.  
 

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  


