
 11e Jaargang, nummer 8, september 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Sponsoren van de maand september 2021 

 

 

 

 

Agenda 
 

27 september 2021 Laatste repetitie in de Zuiderkerk 

04 oktober 2021 Eerste repetitie in “de Hofnar” 

18 december 2021 Kerstzangavond 
 

Van de bestuurstafel 
 

Na anderhalf jaar zijn we dan toch 23 augustus weer bij elkaar gekomen 

om de zangsport te beoefenen. Wat was dat eerst vreemd in de grote 

kerkzaal van 

de Zuider-

kerk. En dan 

zover uit el-

kaar. Dat was 

wel even 

wennen want 

je hebt niet 

zoveel steun 

van de buur-

man. Dit 

schijnt wel goed te zijn voor je stemontwikkeling en voor je zelfvertrou-

wen. Maar iedereen was blij dat dit in ieder geval weer mogelijk is.  
 

Wij hadden dinsdag14 september jl. weer bestuursvergadering. En we 

hebben deze eerste avonden geëvalueerd en we zouden gaan brainstor-

men over: Hoe gaan we verder? 



Juist deze avond was net de persconferentie van premier Rutte en minis-

ter de Jonge geweest. 

Hierin werd aangekondigd dat de anderhalve meter afstand wordt losge-

laten. Toen kwam bij het bestuur naar voren dat het toch wel handiger is 

om weer te repeteren op onze oude locatie "de Hofnar". Op het moment 

dat ik dit schrijf komt het bericht binnen dat het wat "de Hofnar" betreft 

wel weer mogelijk is. Dit betekent dat we nog 1x in de Zuiderkerk oefe-

nen en vanaf 4 oktober oefenen we weer in "de Hofnar". Dit betekent 

ook dat we zo langzamerhand weer terug gaan naar normaal. 

We zijn ook al bezig geweest met het onderwerp Kerst 2021. Zoals het 

er nu naar uitziet kan er met de kerst best wel weer wat worden georga-

niseerd voor een groter publiek. Dus daar gaan we plannen voor maken. 

We hebben in gedachten een Kerstzangavond op zaterdagavond 18 de-

cember 2021. 

Wààr, dat is nog niet bekend. We dachten in eerste instantie aan de Oude 

Helenakerk, maar die is dan bezet. Gelukkig zijn er in Aalten nog meer 

locaties. Verder kan ik hier nog niet veel over zeggen omdat het allemaal 

nog uitgewerkt moet worden. Als jij daar nog een idee over hebt, laat het 

z.s.m. weten. Je kunt het aan een van de bestuursleden zeggen of schrijf 

het op en gooi het in de ideeënbus. Verder zijn we bezig met het nakij-

ken en actualiseren van het Huishoudelijk reglement van ons koor. We 

kwamen tot de conclusie dat het afmelden van de repetitieavond niet 

goed werkt. 

Deze regel willen we dan ook afschaffen. De regel was bedoeld o.a. om 

er een beetje zicht op te krijgen als iemand iets heftigs meemaakt. 

Of het nu gaat om ziekte of iets anders. Nu is het onze vraag aan jullie: 

Als je iets bijzonders hebt op gezondheidsgebied of iets anders, laat het 

weten. Ook als je iets weet van die ander die al een paar keer niet op de 

repetitie is geweest. Dan kan onze man van lief en leed Wim Bollen, 

daar aandacht aan besteden.  

En zo komen we langzamerhand toch weer in de normale structuur en 

we hopen dat ieder koorlid het zingen in dit koor weer met plezier. 
 

Ad Doornink 

 

Van de kledingcommissie 
 

Het is al een hele tijd geleden dat jullie iets van de kle-

dingcommissie vernomen hebben. Maar heus, de kle-

dingcommissie bestaat nog echt! Ook werken die men-

sen achter de schermen door… 
 

Onlangs hebben jullie ieder het nieuwe zwarte over-

hemd met het rode pochet gekregen. Het is een mooi ge-

heel en het staat heel goed bij de zwarte broek. 

Maar…  

Er kwamen natuurlijk ook vragen en opmerkingen. 



- Wat doen we met de andere kleding van het ACM? 

* De kast bij ons wordt wel erg vol… 

* De kleuren van de lila overhemden verschillen… 
 

Wij hebben natuurlijk hierover overlegd, al gebeurde dat via de App. 

Het bestuur heeft hierover vergaderd, gelukkig wel fysiek. 
 

Het blauwe pak blijft gewoon HET outfit dat regelmatig gedragen zal 

worden. Dit kan met het witte overhemd, maar het lila overhemd staat 

ook erg mooi bij het donkerblauw geheel. Tevens kunnen de stropdassen 

en vlinderstrikjes daar afwisselend bij gedragen worden. Het grijze vlin-

derstrikje wordt gedragen als het ACM uitgenodigd wordt om bij een uit-

vaart te zingen. 

Bij de zwarte pantalon kunnen ook diverse overhemden gedragen wor-

den, al dan niet met stropdas / vlinderstrik. Er zijn heel veel 

combinaties mogelijk. 
 

Nu vragen jullie je natuurlijk af: Wanneer kunnen 

we het ACM-tenue weer dragen en wanneer 

kunnen we weer eens optreden? 

Dat weten wij van de kledingcommissie natuurlijk ook 

niet. We kunnen daar ook niets over meedelen. Dat be-

paalt het bestuur in overleg met Susanna Veerman. 
 

Hopelijk breken er nu weer gunstige tijden aan, zodat jullie weer op pad 

kunnen. Misschien heeft één van jullie, leden, wel een idee of connecties 

met een ander mannenkoor waar iets mee georganiseerd kan worden. 

Wat zou het mooi zijn dat het ACM een uitstapje kan maken voor een 

optreden met één of meerdere koren, al dan niet met de partners. 
 

We houden de moed er in! 

Freek, Arie, Rieki en Tiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felicitaties 
 
 

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

Wim Geurink, Dick Winkelhorst.  

 

In de maand oktober zijn jarig: Gerard Luimes, Herman Luiten,      

Bram te Paske en onze pianiste Yvonne Beeftink. 
 

 

 

 

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  


