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Sponsoren van de maand april 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 
   

23 april 2022   Gezellige middag en avond met buffet in het  

"Romienendal" aan de Romiendiek 

Aanwezig: uiterlijk 15.45 uur 

01  mei 2022  Zangdienst Eibergen (zie Nieuwsflits) 

14 mei 2022  Korendag in Kampen (tijden zie: bestuurtafel) 

 

Van de bestuurstafel 
 

Over het algemeen is het de bedoeling dat het bestuur op de 2e dins-

dagavond van de maand bij elkaar komt om allerlei zaken die belang-

rijk zijn voor het koor te bespreken. Dit zijn b.v. de aanstaande activi-

teiten die geregeld moeten worden. Zoals dit keer moest uiteraard de 

jaarlijkse leden vergadering worden besproken. Eigenlijk hoop je dat 

ook nog de inhoud van de ideeënbus moet worden besproken, maar ja,  

die was leeg.  

Wel moesten we op deze bijeenkomst afscheid nemen van Albert 

Scholten als bestuurslid en tevens afgevaardigde van het bestuur in de 

muziekcommissie. Onze voorzitter heeft hem hartelijk bedankt voor al 

het werk dat hij voor het Mannenkoor heeft gedaan. Albert zei op zijn 

beurt dat hij dit met veel plezier heeft gedaan, en dat het voor hem ver-

rijkend is geweest. Wel blijft Albert het aanspreekpunt van lief en leed. 

Dat is de functie die hij van Wim Bollen heeft overgenomen. Wim be-

dankt voor alles wat jij in die functie hebt gedaan. 

De opvolger van Albert, Henk Luimes,  was uiteraard ook aanwezig. 

Hij werd van harte welkom geheten in het bestuur en we hopen dat hij 

zich daar gauw thuis voelt, maar dat zal wel lukken. 

 



Onze eerste activiteit is de gezellige middag/avond in "het Romienen-

dal". We verwachten dat iedereen uiterlijk 15.45 uur daar aanwezig is. 

Je hoeft daar niet zo heel veel voor te doen. Wel wordt verwacht dat je 

een goed humeur meebrengt. 
 

Onze tweede activiteit is het meewerken aan een zangdienst in Eiber-

gen. Dit is zondag 1 mei a.s. We vertrekken vanaf :de Hofnar om  

17.15 uur. We proberen zoveel mogelijk samen te rijden, zodat we om 

17.50 uur in "de Oude Matheus" klaar staan om in te zingen. 

Wij zijn dan gekleed in zwarte broek, zwart overhemd met rode  

pochet, zwarte sokken en zwartgepoetste schoenen. Bij het zwarte 

overhemd hoort dus ook nog het rode pochet. Wij krijgen daar om 

18.30 uur koffie aan geboden. De dienst begint om 19.00 uur. 
 

Dan onze derde  activiteit, deelname aan het korenfestival in Kampen.  

En dat is zaterdag 14 mei. We verzamelen ons dan uiterlijk 07.45 uur 

bij ’t Romienendal zodat we uiterlijk 8 uur kunnen vertrekken met de 

bus die daar klaar staat. Die dag dient ieder voor zijn eigen eten te zor-

gen. Wel drinken we bij aankomst in Kampen gezamenlijk koffie met 

misschien  nog wel iets erbij.  

De kleding die we dan dragen is nog niet bekend. Dat horen we dan 

nog wel. Er is al wel een voorlopige planning bekend en dat is dat we 

om 11.40 uur zingen in de Nieuwe kerk en om 13.20 uur in de Buiten-

kerk. 
 

Verder hebben we nog even stilgestaan bij de vele activiteiten die door 

diverse personen worden geleverd en dit alles om de financiële basis 

van ons koor stabiel te houden. Er zijn dit jaar al weer verschillende 

verkeersregelaars op getrommeld om bij activiteiten op te treden. Ook 

de Raboboog ploeg is al weer in actie geweest. Verder hebben wij nog 

diverse sponsoren die ieder jaar een geldelijke bijdrage aan ons koor 

leveren. Wij zijn daar dankbaar voor. Op dit moment denken we in het 

bijzonder aan de Fa. Onnink aan de Hogestraat die ons ondanks dat ze 

met de zaak stoppen  voor dit jaar een extra donatie hebben geschon-

ken. Hiervoor hartelijk dank. 
 

Voor de mensen die zich hebben opgegeven om ter versterking  met 

het Zelhems Mannenkoor mee te zingen, kan ik zeggen dat dit optre-

den is verzet naar zaterdag 21 mei naar het plein voor de Catherinakerk 

in Doetinchem. De tijd is nog niet precies bekend , maar de verwach-

ting is dat dit optreden tussen 11 en 13.30 uur zal zijn. Voor degene die 

zich hiervoor hebben opgegeven betekent dit dat er 2 donderdagen in 

Zelhem in "de Brink"wordt gerepeteerd n.l. op 12 en 19 mei. En we 

beginnen daar om 19.45 uur.   

Zoals jullie kunnen lezen gaan we een maand met veel activiteiten te-

gemoet. De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 9 mei. 
 

                                                                                                                             

Ad Doornink 
 



 
Na de corona-periode zijn we weer volop met de voorbereiding bezig 

voor een aantal zangactiviteiten. De oefenavonden kunnen weer onge-

stoord plaatsvinden.                                                                                                                 

Dat geldt ook voor de andere activiteiten. Er wordt weer hard gewerkt. 

Als penningmeester krijg ik vanuit alle hoeken het verzoek om factu-

ren uit te schrijven voor uitgevoerde werkzaamheden. Verkeersrege-

laars, Raboboog, Podiumverhuur. Dat is prima voor de kassa. Maar 

naast de financiële opbrengst zegt het ook veel van de spirit onder de 

leden om samen activiteiten te doen. Hartstikke mooi om te zien en te 

horen dat er veel animo is om mee te werken.  

Alle lof en respect voor alle medewerkers die hun bijdrage leveren aan 

deze werkzaam-heden. Het zegt alles over jullie toewijding aan de ver-

eniging en de onderlinge 

teamspirit. Daar mogen we 

met z’n allen  heel trots op 

zijn!  
 

Namens het ACM-bestuur een 

dikke pluim!! 

Wim Jansen 

penningmeester 

 

PS: iedereen die meewerkt en 

daar onkosten voor maakt 

(o.a. reiskosten), mag deze 

vrijmoedig bij de penningmeester declareren.  
  

Lief en leed 
 

Fijn dat Albert Scholten tijdens mijn uitval het lief en leed gebeu-
ren heeft willen overnemen. En nu, na 6 jaar door mij, dit wil blij-
ven doen.  

Wim Bollen 

 

  



Zangdienst 1 mei 2022 te Eibergen 

  

Programma zangdienst  1 mei 2022  

We vertrekken om 17.15 uur bij de Hofnar, zodat we om 17.45 uur 

aanwezig zijn en om 18.00 uur in de kerk zangklaar staan. 

Kleding: wordt nog bekend gemaakt 

Om 18.30 uur is er koffie in ‘De Huve’. 

Adres:  De Oude Mattheuskerk, Grotestraat 50, 7151 BD Eibergen 

Aanvang dienst voor ACM 18.50 uur in de kerk. 

 

 Programma ACM: 

 

1 Agnus Dei DM7 

2 Cherubijnenzang 

3 Geef aan de wereld vrede 

4 Groot is Uw trouw 

5 King all glorious 

6 Mijn Herder is de Here God 

7 The day you sang this song 
 

Het bestuur 

 

Felicitaties 
 

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

Dick Wikkerink. 

 

In de maand mei zijn jarig: Jan Droppers,  

Wim Jansen, Poppe Kemper, Henk Klumpenhouwer, 

Gerrit Krieger, Jan ter Maat, Erik Navis en Jan Oosterholt  

 

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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