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Van de bestuurstafel  
Wat waren we alweer lekker aan het oefenen met ons koor en ons aan 

het voorbereiden op de Kerstzangavond. En er was nog het vooruitzicht 

van een gezamenlijk optreden met het Zelhems Mannenkoor. Het zag er 

prachtig uit, maar de donkere wolken dreigden al. Je zag de bui hangen. 

De besmettingscijfers van het Corona virus liepen alweer behoorlijk op. 

Na de persconferentie van 12 november jl. was het ons al wel duidelijk, 

we moeten tijdelijk stoppen met de repetities. Dus is er een nieuwsbrief 

rondgegaan, waarin we aankondigden een tijdelijke stop van 3 weken in 

te lassen en als het een beetje mee zou zitten kunnen we dan 6 december 

weer repeteren. Maar ja, we zien de cijfers en er is alweer een nieuwe 

persconferentie geweest en je voelt het al wel aankomen. 

Voorlopig gaan we nog geen repetities houden. Tot eind december heb-

ben we alle activiteiten rond de repetities afgelast.  

Hoelang?  

We weten het niet.  

Het is heel jammer, we hadden een mooi programma voor de kerst. We 

zouden ons 65-jarig bestaan vieren.  

Maar niks van dat alles.  
 

Het enige wat we nog konden doen, is de leden in deze tijd te verrassen 

met een paar heerlijke stukken speculaas vergezeld met een geweldig ge-

dicht in dialect gemaakt door onze talentvolle dichter/bestuurslid Joop 

Bussink. Bovendien steunden we daar weer een mooi doel mee, nl. 

"Gaan voor Gambia". Dit is een actie die opgezet is door ons mede koor-

lid Henk Luimes.    
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Iets anders, wat ook de moeite van het vermelden waard is; 

Willemien en Geert Hobé zijn één dezer dagen 65 jaar getrouwd.  

Vanaf deze plaats wil ik hen namens het hele koor, van harte feliciteren 

met deze bijzondere mijlpaal. Ik wens hen toe dat ze nog samen fijn mo-

gen genieten van deze mijlpaal en dat ze nog vaak samen zingend en be-

geleidt door hun orgel de Heer mogen danken voor deze rijke zegening. 
 

En voor ons als leden van het ACM hoop ik, dat we ondanks alle  

tegenslagen blijven zingen, ook in ons hart. Ook dat we mogen zingen in 

deze Adventstijd over de nieuwgeboren Heer. 

Namens het bestuur wens ik jullie allemaal een gezegend Kerstfeest en 

een gelukkig Nieuwjaar toe. 
 

Namens het bestuur, 

Ad Doornink 

 

Laatste Nieuwsflits van 2021 
 

Dit is de laatste Nieuwsflits van het jaar 2021. Wij hopen dat jullie op 

deze manier (met elke maand een nieuwe Nieuwsflits) op de hoogte blij-

ven van het wel en wee van het ACM. 

Ook vanaf deze plaats: FIJNE FEESTDAGEN in december en zodra er 

weer nieuws is horen jullie dat weer van ons.  Blijf gezond.  

           De Communicatiecommissie 

 

 

 



Lief en leed 

Helaas hebben we ons kerst- en jubileumprogramma i.v.m. de oplopende 

coronabesmettingen, alweer een paar weken geleden af moeten blazen. 

Daarna hebben we ons als koor elkaar niet meer getroffen maar is er wel 

het e.e.a. gebeurd.  

* Martin Meijer kon er de laatste repetitieavond er al niet bij zijn wegens 

een positieve corona testuitslag. Dit werd zo ernstig dat hij ‘s nachts in 

ijltempo per ambulance in het ziekenhuis moest worden opgenomen om 

gelijk aan de beademingsapparatuur aangesloten te worden. Martin is 

weer thuis en krijgt longtherapie om weer op te knappen.  

* Herman Luiten is ook enige dagen met corona belast geweest maar het 

gaat weer goed met hem.  

* Wim Jansen moet nog weer nadere onderzoeken ondergaan. Zijn ge-

duld wordt wel op de proef gesteld. 

* Dick Winkelhorst heeft, nadat eerst door drukte in het ziekenhuis de 

ingreep werd uitgesteld, toch nog vrij snel daarna een heupprothese ge-

kregen. Alles gaat goed en door fysiotherapie wordt aan herstel gewerkt. 

Er zijn ook goede berichten.  

* Zo kreeg Piet Langstraat te horen dat na zijn operatie voorlopig nog 

geen dialyse nodig is.  

Allen die met ziekte of ander gemis te maken hebben: sterkte gewenst en 

hopelijk spoedig beterschap. Als je van je medekoorleden wat hoort over 

ziekte of ander leed wil je dit dan aan mij doorgeven? 

Wim Bollen 

 
 

Felicitaties 
 

 

In december zijn jarig: Gerrit Bussink, Piet Langstraat en Bennie Tuenter 

In januari 2022 zijn jarig: Wim ter Horst, Martin Meijer en Arnold Rots 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 
 

Communicatie Commissie  

 

De communicatiecommissie bestaat uit Gerrit A. Oosterink en Arnold 

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