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Sponsoren van de maand oktober 2021 

Agenda 
04 november 2021 Verkeersregelaarsexamen om 19.00 uur op  

    Chr. College Schaersvoorde, Landbouwstraat 1 

    7122 VM Aalten 

18 december 2021 Kerstzangavond om 20.00 uur in de  

    Oude Helena Kerk op de markt in Aalten  
 

Van de bestuurstafel 
 

Inmiddels hebben we alweer 2x geoefend op onze oude locatie "de Hof-

nar" en het lijkt alweer bijna normaal. Op de pauze na dan. Maar a.s. 

maandag gaan we ook weer in de pauze, koffie, thee of id. drinken in de 

horeca-afdeling van "de Hofnar". Dit betekent voor iedereen die daar ge-

bruik van wil maken dat hij de QR-code meebrengt. Het is ook heel fijn 

dat we weer een nieuw lid aan ons koor mogen toevoegen nl. Arie Bors-

jes die al een tijd in de gemeente Aalten woont en zich nu heeft aange-

meld als lid van ons ACM. Arie hartelijk welkom in onze kring en we 

hopen dat je je spoedig in ons midden thuis voelt. 

In de vorige Nieuwsflits heb ik gemeld dat we bezig zijn om een Kerst-

zangavond te organiseren. 

Hier zijn we dan ook druk mee bezig. Deze avond wordt toch in tegen-

stelling met eerdere mededelingen in de Oude Helenakerk gehouden. Er 

zijn door verschillende leden ideeën aangedragen. Helaas kun je deze 

niet allemaal tegelijk gebruiken, maar we vinden het wel fijn dat er 

wordt meegedacht. Zoals het nu bekend is wordt deze avond gehouden 

op zaterdagavond 18 december a.s. aanvang 20.00 uur in de Oude He-

lenakerk op de Markt. Medewerking wordt verleend door het Popkoor 



Dazzle, deze bestaat uit ongeveer 20 jongere dames. Zij hebben ook di-

verse modernere pop kerstnummers op hun repertoire. Verder zal Joop 

Ormel de samenzang begeleiden op het orgel. 

Hij zal ook een intermezzo verzorgen met een trompettist. En deze trom-

pettist zal verder in de samenzang en misschien nog wel bij een nummer 

van ons koor te horen zijn. Het programma duurt ongeveer 80 minuten 

en bestaat ook voor een behoorlijk deel uit samenzang. 

Het is een heel andere invulling van ons kerstoptreden dan dat we ge-

wend waren na een traditie van ruim 60 jaar de Eendracht/ACM. Maar 

wij geloven erin dat dit ook heel mooi kan worden. 

Wim Jansen heeft een pakkend stukje opgesteld voor de plaatselijke pers 

waarin hij mannen oproept die graag zingen de uitdaging aan te gaan en 

tot de kerst met ons mee te oefenen en zich voor te bereiden op een op-

treden in de Oude Helenakerk. Hopelijk zijn er nog diverse mannen die 

deze uitdaging aandurven. Misschien kun jij je buurman, je zoon of die 

andere kennis zover krijgen om deze uitdaging aan te gaan. 

Ad Doornink 

Meezingen met kerst….. 

Het Aaltens Chr. Mannenkoor zingt weer na corona; we hebben de snit 

weer te pakken!! Ons eerste doel is om op zaterdag 18 december 2021 

een mooie gevarieerde kerstzangavond te verzorgen in de oude He-

lenakerk in Aalten. We hebben er zin in….  

Maar het wordt nog leuker om hierbij ook anderen de gelegenheid te ge-

ven om eens vrijblijvend mee te zingen in ons mannenkoor. Gewoon om 

eens te voelen hoe dat is. De drempel ligt niet hoog met een vrij bekend 

kerstrepertoire. Als je een paar avonden met ons meekijkt dan kun je de 

18e december prima meedoen!  Hoe gaat dit in z’n werk? 

* De oefenavonden -onder professionele begelei-

ding- zijn op maandag van 20.00 uur tot  

22.00 uur in de Hofnar, Polstraat 7 te Aalten; 

* Voor meer info: 0543-723360 of email  

adencorrie@live.nl 

* Je mag je vooraf aanmelden, maar je bent ook zonder aankondiging 

welkom in de achterzaal van de Hofnar.  
 

* Op de website www.acmaalten.nl en onze Facebookpagina vind je 

meer over ons. 
 

Vanaf maandag 25 oktober a.s. liggen er oefenmappen met ons kerstre-

pertoire klaar voor spontane en dappere zangers vanaf 20.00 uur in de 

achterzaal van de Hofnar. Je mag uiteraard ‘instappen en uitstappen’ 

wanneer je wilt.   We zien er naar uit. 

BELANGRIJK              BELANGRIJK 
Als er leden zijn die gaan verhuizen, of een ander telefoonnummer 

of mailadres krijgen? Willen die dat dan doorgeven aan de  

secretaris van ons koor!! Dit is Ad Doornink. Hij zorgt dan dat, wie 

dat weten moeten, ook de gegevens ontvangen van de wijziging.  

mailto:adencorrie@live.nl
http://www.acmaalten.nl/


Lief en Leed 

Nu we weer gestart zijn met het mannenkoor kunnen we dankbaar zijn 

dat we de coronaperiode redelijk goed zijn doorgekomen. Dat we blij 

mogen zijn elkaar weer kunnen treffen op de maandagavond. 

Piet Langstraat moet binnenkort een operatie ondergaan, waarna dialyse 

zal volgen.  

De familie van Henk Klumpenhouwer is opgeschrikt door een legionel-

labacterie bij Ineke, waardoor zij op de IC belandde en een aantal dagen 

in coma is komen te verkeren. Gelukkig is zij aan de beterende hand en 

weer op kamer. Een lange tijd van herstel zal nog volgen. 

Nadat de stem van Geert Hobé het af liet weten, heeft hij er nog wat 

klachten bij gekregen, waardoor het bezoek aan het koor er even niet in 

zit.  

Op 15 okt. moet Wim Jansen weer voor controle naar het ziekenhuis. 

Het is dan weer een spannende tijd waarbij er dan weer gekeken wordt 

hoe de lichamelijke situatie erbij staat.  

Sterkte allen! 

Dat allen die met ziekte en/of andere zorgen te maken hebben, steun en 

kracht van boven mogen ervaren. 

Wim Bollen 

Van de verkeersregelaars 

Het is alweer oktober, wat betekent dat de geldigheidsduur van het certi-

ficaat voor verkeersregelaars ten einde loopt. We zijn gewend om in no-

vember verkeersregelaarsexamen te doen. Dit heeft Auke de Vries voor 

dit jaar ook goed geregeld. We kunnen óf gezamenlijk examen doen op 

Schaersvoorde aan Landbouwstraat óf we kunnen het thuis doen.  

Het gezamenlijk examen staat nu gepland op donderdag 4 november 

om 19.00 uur bij Chr. College Schaersvoorde, Landbouwstraat 1, 

7122 VM Aalten. 

Wil je het liever thuis doen, dan kan dat ook.  

Jullie worden hiervoor door Auke de Vries per mail uitgenodigd. 
 

Het examen wordt altijd zelfstandig gedaan. Zoals bekend hebben we in 

2020/2021 zeer weinig het verkeer in goede banen kunnen leiden van-

wege de corona. In 2020 zijn de verkeersregelaars 2 x op pad geweest, in 

2021 ook 2 x. Maar er is al een aanvraag binnen voor de komende 

maand. De verkeersregelaars hebben hierover al een mail gehad waar zij 

zich kunnen aanmelden.  
 

Jullie zullen al wel vernomen hebben, dat Karel Gosseling de taken van 

Gerrit Krieger heeft overgenomen. 

Karel, een goede samenwerking toegewenst! 
 

Hopelijk kunnen we ons ‘legertje verkeersregelaars’ uitbreiden.  

Wie-oh-wie komt ons team versterken? 

Het is leuk werk, een gezonde bezigheid, omdat je buiten werkt en het is 

gezellig. Je ontmoet veel mensen, bekenden en onbekenden. Sommige 



mensen vertellen mooie verhalen. Als je als verkeerregelaar zelf de men-

sen vriendelijk te woord staat, heb je niet of nauwelijks te maken met 

problemen. En de politie komt regelmatig langs. Is dat niet het geval, dan 

onderhoudt één van de coördinatoren de contacten. 
 

Wat ook belangrijk is, dat er (meestal) koffie met iets lekkers aangebo-

den wordt. 

En zéker niet onbelangrijk: De heren leden van het ACM onderhouden 

hun sociale contacten ook uitstekend bij iedere inzet☺ 

Graag zouden we zien dat het team ook aangevuld wordt met dames.  

Het mogen natuurlijk ook kinderen of andere familieleden / bekenden 

zijn die het ACM een warm hart toedragen. 
 

Dames, familieleden of bekenden, ben je vitaal en kun je goed met men-

sen omgaan, meld je dan ook aan om eens mee te draaien. Je kunt na-

tuurlijk altijd een keer ‘stagelopen’ bij één van de koorleden. Vind je het 

dan leuk om op de lijst opgenomen te worden, dan zul je examen moeten 

doen. Een leuke uitdaging! 
 

Voor informatie kun je terecht bij Karel Gosseling en Tiny Oosterink. 

Wil je informatie over het examen en wil je je opgeven, meld je dan aan 

bij Auke de Vries. 
 

Karel Gosseling, Mob. 06 16 789 139. Email karmeagos@gmail.com 

Tiny Oosterink, Mob. 06 28 716 924, Email tvangennep@hetnet.nl 
 

 

Felicitaties 
 

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

Bram te Paske en onze pianiste Yvonne Beeftink. 
 

In de maand november zijn jarig: Albert Scholten, Henk Luimes, Arie 

Borsjes, Auke de Vries en onze dirigent Susanna Veerman 
 

Dames en heren, hartelijk gefeliciteerd! 
 

Communicatie Commissie  

 

De communicatiecommissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots 

* Gerrit Oosterink 
 

Het e-mailadres van de commissie is: acm.nieuwsflits@gmail.com  

mailto:karmeagos@gmail.com
mailto:tvangennep@hetnet.nl

