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Sponsoren van de maand maart 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 
29 maart  2022  Jaarvergadering  

    Hofnar - zaal Barlo 

Aanvang 20.00 uur 

23 april 2022   Gezellige middag en avond met buffet in het  

"Romienendal" aan de Romiendiek 

Aanwezig: uiterlijk 15.45 uur 

14 mei 2022  Korendag in Kampen (tijden nog onbekend) 

 

Van de bestuurstafel 

 

Inmiddels zijn we alweer bijna gewend aan het ritme van maandagavond, dus: 

Mannenkoor! 

Maar het is iedere keer weer iets anders.  

Eerst grote zaal, toen weer onze eigen locatie met pauze in de hal. En nu de laatste 

keer koffiepauze in de oefenruimte.  

Velen hebben zich afgevraagd: Waar is dat nou goed voor? 

De reden is de energiekosten van "de Hofnar". De beheerder heeft de nieuw te be-

talen bedragen gezien en is zich rot geschrokken. Wij kwamen voor de keus te 

staan: Óf op woensdag óf donderdag repeteren óf op deze manier, zodat Frank niet 

het hele gebouw hoeft te verwarmen. 

Wij zijn van mening dat we hieraan kunnen meewerken en móeten meewerken om 

deze kosten te drukken. Vandaar dat we in de koude maanden in de repetitieruimte 

pauzeren.   
 

Er komt nog wel eens de vraag bij één van de bestuursleden binnen:  

Waar moet ik me afmelden als ik niet op de repetitie kan komen? 

Een aantal maanden geleden heb ik ook al eens in "de Nieuwsflits" aangegeven dat 

dit niet meer hoeft. Maar bij deze wil ik er nogmaals op wijzen. Wel is het fijn als 

je je buurman een tijdje mist eens te informeren wat er aan de hand is. Dit zijn juist 

de fijne onderlinge contacten. 
 

 



Onlangs zijn Jan Bongen en ik bij Anton Essink geweest om hem het speldje van 

50-jarig lidmaatschap van het ACM op te spelden. Dit was al een feit in 2020. 

Toen heeft hij per abuis een verkeerde attentie ontvangen. Dit is dan nu recht ge-

zet. 
 

Joop Bussink is onlangs namens het koor bij Marianne en haar partner in Winters-

wijk geweest om hen te feliciteren met hun pasgeboren baby. Hij heeft namens het 

koor een prachtig boeket bloemen overhandigd. 

 

Dan zijn er nog een paar belangrijke data om in de agenda te zetten. Dit zijn:  

* 29 maart 2022 - de jaarlijkse ledenvergadering: Aanvang 20.00 uur. 

* 23 april 2022 - de gezellige middag en avond met buffet in het "Romienendal"  

  aan de Romienendiek. Wij worden daar om uiterlijk kwart voor vier verwacht. 

* 14 mei korenfestival Kampen, tijd van vertrek is nog niet bekend. 

In tegenstelling van wat we normaal op een dergelijke dag wel doen is dat we na 

afloop van deze dag niet ergens gaan eten. Wij zijn van mening dat dit wel heel 

kort op de gezellige middag/avond van 23 april is. En dan hakt het wel erg in ons 

budget. Wél wordt er aan het begin bij aankomst in Kampen ergens gezellig kof-

fiegedronken. 

Namens het bestuur 

Ad Doornink 
 

Even voorstellen……….. 
 

Mijn naam is Arie Borsjes.  

Sinds oktober 2021 lid van het ACM. Tòch ben ik al langer lid van het 

ACM, bij het ACM Alkmaar heb ik 40 jaar gezongen. Dat koor is in-

middels opgeheven. Ook 5 maal ACM heb ik mee mogen maken. 

Geboren en getogen in de gemeente Alkmaar. Daar had ik mijn eigen 

timmer/aannemersbedrijf met personeel. Daarnaast was ik werkzaam 

in het voortgezet onderwijs als docent bouwtechnieken. De school in 

Edam / Volendam was de laatste, waar de Volendammer brand in ’t 

Hemeltje diepe sporen naliet. Dat was emotioneel gezien wel zwaar 

voor leerlingen en docenten.  

In mijn vrije tijd veel vrijwilligerswerk gedaan als bestuurslid van on-

der andere turnvereniging, ondernemersvereniging, zangersbond, 

ACM. Samen met mijn echtgenote de jeugdsoos van de kerk gedaan.  

Als hobby restaureer ik graag oldtimers. In Noord-Holland was dat sa-

men met een paar sleutelaars in een bedrijfshal waar we diverse inte-

ressante klassiekers hebben opgeknapt. Daarbij was ik ook nog voor-

zitter van een oude autoclub om samen leuke ritjes en meetings te or-

ganiseren. Met mijn echtgenote veel beurzen in binnen- en buitenland 

bezocht. Hier in Aalten ben ik nog op zoek naar een paar enthousiaste-

lingen en een sleutelruimte. 

Hoe komt een rasechte Noord-Hollander in Aalten terecht?  

Mijn echtgenote is geboren in de Achterhoek als tiener met het gezin 

verhuisd naar de gemeente Alkmaar.  (Schoon)ouders zijn later weer 

naar Aalten getrokken. Na het overlijden van (schoon)moeder konden 

we het huis kopen. 

Dat moest wel grondig verbouwd worden. De gehele benedenverdie-

ping is “gestript” en is nu levensloopbestendig. Het nam allemaal meer 



tijd in beslag dan vooraf berekend was. Corona was één van de rede-

nen, ook aanvoer van materialen liep vertraging op.  

Het wonen in Aalten bevalt ons goed. 

Met het koor hoop ik mooie momenten mee te mogen maken. 

Een muzikale groet, 

Arie en Mariëtta en de hond Guus 

 

Nieuwe rubriek voor de Nieuwsflits 
 

In de Nieuwsflits willen we graag leden aan het woord laten, om te 

vertellen waarom ze lid zijn van dit koor. Op deze manier hopen we el-

kaar beter te leren kennen, en ook van elkaar te weten wat je beweegt 

om elke maandagavond bij elkaar te komen en samen te zingen. Ook 

hopen we dat de onderlinge band erdoor verstevigd. 

Ieder mag zichzelf presenteren op de manier die hij wil. Maar om een 

aanzet en een richting te geven, volgen hieronder een aantal vragen, 

die je als richtlijn kunt gebruiken. 

 

1) Vertel wie je bent, je leeftijd, waar je vandaan komt en waar je 

nu woont, getrouwd of getrouwd geweest, kinderen, kleinkin-

deren, wat voor werk doe je of heb je gedaan.  

Kortom: wat wil je graag dat wij van je mogen weten. 

2) Waarom ben je lid van dit koor, en hoe en wanneer ben je dat 

geworden? Waarom van dit mannenkoor en niet van bijvoor-

beeld een gemengd koor? 

3) Kom je met plezier elke maandagavond, of moet je wel eens je 

ertoe zetten? En waar ligt dat dan aan? 

4) Kom je alleen voor het zingen of zijn er ook andere dingen in 

jouw ogen belangrijk? 

5) Zijn er ook dingen die in jouw ogen beter kunnen? 

6) Wat vind je het mooiste of fijnste nummer om te zingen? 

7) Ga je aan het eind van de avond met een voldaan gevoel naar 

huis? 

8) Heb je nog andere hobby’s? 

9) Aan wie wil je pen doorgeven en heb je een speciale vraag voor 

hem? 

Op de ledenvergadering willen we 

graag horen wat jullie hiervan vinden en 

wij hopen dat jullie hier ook positief te-

genover staan. Dus als jullie de PEN 

krijgen: Maak er een leuk verhaaltje van 

en stuur het op 

tijd door naar: 

acm.nieuwsflits@gmail.com 

 

mailto:acm.nieuwsflits@gmail.com


Felicitaties 
 

In de maand maart waren of zijn jarig: Wim Bollen, Jan Hartemink, 

Gerrit Ruesink, Lieuwe Westerterp en Wim Wikkerink 
 

In de maand april zijn de volgende koorleden jarig: Geert Hobé en 

Dick Wikkerink. 

 

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 
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