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Agenda 

 

04-07-2022 laatste repetitie voor de vakantie 

22-08-2022 eerste repetitie na de vakantie 

10-09-2022 medewerking aan landelijke Monumentendag  

  in de Oude Helenakerk op de markt 

Info: (zie de bestuurstafel) 

 

Van de bestuurstafel 

 

Er is deze maand nog geen bestuursvergadering gehouden. 

Dit is de tweede dinsdag van de maand, dus in dit geval 14 juni a.s. 

Toch heb ik in overleg met de communicatiecommissie gemeend, dat het 

verstandig is dit artikel nu al te schrijven. 

Maandag 4 juli is onze laatste repetitieavond. Het is gebruikelijk dat we 

dit doen met een optreden bij een verpleeghuis of id. De laatste jaren de-

den we dat bij "Beth-San". 

Dit jaar kon dat daar niet en hebben we wat anders kunnen regelen na-

melijk de "Pronsweide" in Winterswijk. Hier worden ook diverse Aalte-

naren verpleegd. Wij worden daar om 18.15 uur verwacht. 

We drinken daar eerst koffie of thee, gaan dan inzingen en het concert 

begint om 19.00 uur. Om 19.30 is er pauze waarbij ons wat drinken door 

"Pronsweide" wordt aangeboden. 

Het tweede optreden begint om 20.00 uur en duurt tot 20.30 uur.  

Wij treden dan op in zwart overhemd, zwarte broek, zwarte sokken en 

zwart gepoetste schoenen. Verder is het rode pochet in de linker borstzak 

van ons zwarte overhemd. 

Hierna begint de vakantie voor ons koor.  

 



Het is nog wel vroeg, maar toch wens ik iedereen een fijne vakantie toe. 

Hopelijk kunnen we iedereen maandag 22 augustus weer begroeten voor 

de eerste repetitieavond. 

Je mag gerust één of twee nieuwe aspirant leden meebrengen. 

Zaterdag 10 september is er weer de landelijke open monumentendag. 

Ook de Oude Helenakerk op de markt is dan voor bezichtiging geopend. 

Wij hebben aangeboden dat wij daar die middag 2 korte concerten van 

ca. 20 minuten zullen geven, dus noteer die middag vast in je agenda. De 

tijden, daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar dat hoor je nog wel.  

Dan nog een punt. Zoals bekend is gemaakt heeft Tonny Westerveld ge-

meend het lidmaatschap van ons koor op te zeggen. Natuurlijk is dat erg 

jammer, maar we zullen dit moeten respecteren. 

Tonny maakte ook deel uit van de muziekcommissie. Gelukkig heeft 

Henk Schutte zich bereid verklaart deze plaats in te nemen. We hopen 

dat hij hierin veel plezier beleeft.  

Voor zover het er nu naar uitziet, is dit het laatste artikel "Van de Be-

stuurstafel" voor de vakantie. Mocht er toch nog iets op tafel komen wat 

belangrijk is, laten we jullie dit nog wel op de één of andere manier we-

ten. 
 

Namens het bestuur, 

Ad Doornink 
 

Een dagje Kampen   

 

Zaterdag 14 mei was het dan zover, rond de klok van 08.00 uur verza-

melden we ons met z’n allen bij ‘t Romienendal voor een dagje zingen in 

Kampen. 

Na eerst een geschikte plek te hebben gevonden voor de auto, verscheen 

de bus van de fa. Hartemink ten tonele. Nu weet ik niet zeker of de bus 

te groot was of de parkeerplaats te klein, maar het kostte toch enige 

moeite om het gevaarte te keren. 

Nu wil ik niet twijfelen aan de vakbekwaamheid van de chauffeur waar-

van ik de naam inmiddels kwijt ben, maar ik had er wel een idee over. 

Nadat iedereen een plaatsje gevonden had, kon de reis beginnen. Er ont-

stond enige verbazing toen de bus op de rotonde bij de Varsseveldseweg 

niet rechtsaf ging, maar linksaf, terwijl ik toch zeker meende te weten 

dat Kampen in de buurt van Zwolle is en niet in Duitsland. Maar het viel 

mee, we kregen van de fa. Hartemink een toeristische route aan geboden 

door de achterhoek. Het ging via Lichtenvoorde, Groenlo, Ruurlo, Lo-

chem, via de A1 toch nog richting Apeldoorn, Zwolle, waar we Kampen 

op de borden ontdekten.  

Het kwam goed! 

In Kampen aangekomen kregen we om te acclimatiseren, koffie met ap-

pelgebak aangeboden. Dat ging erin als……. 



Dan toch maar voorbereiden voor hetgeen waarvoor we gekomen waren. 

Eerst buiten oefenen in het opstellen onder de bezielende leiding van de 

koor-

meester 

van 

van-

daag, 

Joop 

Bus-

sink. 

Joop 

was 

streng, 

hij 

wilde 

niet af-

gaan, was de strekking van zijn betoog en alles nadien overzien te heb-

ben, is hij ook niet afgegaan. Afijn, met de benewagen richting ons eer-

ste optreden in de Lutherse kerk. Onderweg kwamen we langs een soort 

rommelmarkt waar ik nog snel een broodje braadworst meenam. 

De Lutherse kerk was niet al te groot, maar na even passen en meten 

konden we erin. Het was er wel erg vol. We hebben ons best gedaan, het 

resultaat zouden we wel van Suzanna krijgen, die inmiddels ook was ge-

arriveerd samen met Yvonne onze vaste pianiste. 

Na dit optreden hadden we even 

wat tijd om in alle rust de Buiten-

kerk op te zoeken. Deze was in 

vergelijk met de vorige, aanmer-

kelijk groter en de klank was ook 

erg goed. Ook daar lieten we ons 

uiteraard van de beste kant horen, 

we hadden er ook meer plezier in. 

Ja, en toen was het wachten op de 

afsluiting van de dag in de Bovenkerk. We hadden dus ruim de tijd voor 

een hapje en een drankje op één van de vele terrassen (het was ook heel 

mooi weer), dus de stad was stampend vol. Tóch vonden we elkaar weer 

in de Bovenkerk, waar we luisterden naar het plaatselijke mannenkoor 

DEV kampen. 

Aangezien over dat optreden de meningen nogal verdeeld waren, wil ik 

daar geen commentaar op geven. Voor je het in de gaten hebt is zo’n dag 

weer voorbij en zit je weer in de bus.  

Ik denk dat de buschauffeur (dat is trouwens ook niet goedgenoemd, de 

brave man is geen ‘schafeur', maar TOURINGCAR chauffeur. Dat wil ik 

maar even gezegd hebben) de routeplanner nog eens goed bekeken had, 

want hij reed netjes via de N50, A50, A12, A18, geen 10 rotondes (ik 

heb ze geteld) naar ‘t Romienendal, alwaar we afscheid van elkaar na-

men.  

Zie voor meer foto’s https://acmaalten.nl/         

https://acmaalten.nl/


Wij waren tevreden Joop Bussink was ook tevreden. En of Suzanna te-

vreden was zullen we op maandagavond wel horen.  

Wat wel vermeldenswaard is, is dat een aantal mannen bij thuiskomst de 

hond in de pot vonden, gezien het aantal dat een half uurtje later waar ik 

ook bij was, bij Cafetaria Stegers op de stoep stonden.  

Het was een mooie dag goed georganiseerd, zeker de moeite waard voor 

een volgende keer.  
 

Johan Klompenhouwer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitaties 

 

In de maand juni zijn de volgende koorleden jarig:  

Ad Doornink, Gerrit Oosterink en Henk Schutte  

In de vakantie maand juli zijn de volgende koorleden jarig:  

Johan Klompenhouwer, Arie te Lindert en Henk Stronks (Polstraat)  
 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

Communicatie Commissie  

De mannen van de Communicatie Commissie wensen alle le-

zers een fijne vakantie toe.  

 

De communicatiecommissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots 

* Gerrit Oosterink 

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

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.crelem.be/taartpunten-en-taartelettes/&psig=AOvVaw36e6xV8w7HEWd5PJUUv-VT&ust=1581673556619000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj1xqefzucCFQAAAAAdAAAAABAF

