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Sponsoren van de maand september 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

17-12-2022 Kerstzangavond in de "Oude Helenakerk". We willen dit 

doen met de zanggroep "Dazzle". 

 

Van de bestuurstafel  

 

Inmiddels zijn we de vakantie al weer bijna vergeten en zijn we met het 

ACM alweer een BBQ, enkele repetities en een optreden verder. 

Allereerst de BBQ was weer als vanouds zeer gezellig. Het is fijn dat je 

zo in een ontspannen sfeer elkaar kunt ontmoeten. En die gezelligheid 

moeten we er zeer zeker inhouden. 

 

Zaterdag 10 september was ons eerste optreden na de vakantie tijdens 

open monumentendag in de "Oude Helenakerk". De reacties van het pu-

bliek waren zeer lovend. Diverse mensen zeiden tegen mij dat ze er kip-

penvel van kregen. Er zit een geweldig goede akoestiek in deze kerk . 

Fijn dat dit goed ging. Het bestuur van het restauratiefonds stuurde mij 

nog een mail waar in ze bedankten voor ons optreden en ook zij noem-

den het zeer geslaagd. 

 

De opbrengst van de collecte was ongeveer €275,-.  Dit komt geheel ten 

goede aan het restauratiefonds. Ons optreden was voor hun kosteloos. 

Wat jammer was dat niet alle leden bij het verlaten van de kerk de 

aanwijzingen van de koormeester volgden en al vast op eigen houtje 

vertrokken, terwijl de voorzitter van het restauratiefonds nog aan het 

woord was. Verder zaten de rode pochetten niet bij iedereen op dezelfde 

hoogte. 

 



Het was eigenlijk de bedoeling dat ik in dit artikel zou uitleggen hoe het 

dan wel moet. Maar bij nader inzien waag ik mij daar niet aan en laat dit 

graag aan de kledingcommissie over. 

Zoals de meesten van jullie wel weten is er op de laatste repetitieavond 

wat reuring ontstaan omtrent de positie van onze dirigent. Dit is op zijn 

zachts gezegd niet prettig en ook niet de bedoeling. 

We hopen daar a.s. maandagavond om half acht met jullie over te praten. 

Van  harte hoop ik dat we dan weer fijn verder kunnen. 

We willen ons in de komende tijd bezig houden op de repetitie's met het 

voorbereiden van de kerstzangavond die we gepland hebben op 

zaterdagavond 17 december in de "Oude Helenakerk". We willen dit 

doen met de zanggroep "Dazzle". Dit was eigenlijk al voor het vorige 

jaar bedoeld maar toen kwam de Corona. 

Wij worden dit keer op de piano begeleidt door Wim Does die tevens de 

samenzang op het orgel begeleidt. 

De volgende bestuusvergadering is op dinsdag 11 oktober. 

Ad Doornink 

 

 

BBQ  Start van een nieuw zangseizoen 

 

Het zangseizoen werd geopend met de jaarlijkse bbq op zaterdag 20 au-

gustus, deze keer in het “Kultuurhus” in Lintelo. 

Vanaf 16.00 uur waren we welkom aan de Schooldijk 23. In één van de 

zalen van het gebouw konden we 

onder het genot van een drankje bij-

praten en (vakantie)verhalen uitwis-

selen. Voor ons een mooie gelegen-

heid om wat nader kennis te maken 

en met diverse mensen een praatje 

te maken.  

Om ons een beetje te oriënteren op 

de omgeving waren we al een keertje naar Lintelo gefietst via een 

knooppuntenroute. Doordat de eindtijd voor ons onbekend was en we 

niet in het donker terug naar Aalten wilden fietsen waren we met de auto 

gekomen. Onderweg zagen we veel koorleden op de fiets richting het 

“Kultuurhus” gaan.  

Nadat iedereen van een drankje was voorzien en we een plaatsje binnen 

of buiten hadden gevonden, kregen we uitleg van een medewerkster over 

wat er zoal op de buffettafels was neergezet. Ondertussen waren de koks 

al bezig met de barbecue. Er was keuze te over. De tafels waren gevuld 

met stokbrood, kruidenboter, allerlei soorten rauwkost, heerlijke salades, 

onder andere zalm en vleessalade, verschillende sauzen, enzovoorts…… 

De diverse vleesgerechten werden regelmatig naar  het buffet gebracht 

en iedereen kon kiezen wat hij of zij wilde eten. Het zag er allemaal 



heerlijk en mooi verzorgd uit. We konden ons buikje rond eten, het was 

beslist niet nodig om na afloop nog bij Stegers langs te gaan. 

Doordat er steeds iets gehaald kon worden bij het buffet was er genoeg 

gelegenheid om met veel mensen een praatje te maken. Ook werden de 

netwerken bijgewerkt en vernieuwd. Er is altijd wel weer een klusje te 

klaren of een functie in te vullen.  

Het was fijn om mensen die lange tijd afwezig waren geweest te kunnen 

begroeten. Wij weten niet alle namen en ook niet alle omstandigheden 

van de leden en hun partner maar twee kunnen wij er hier wel noemen. 

Corrie Doornink was er weer bij en tot ieders vreugde was ook Herman 

Wisselink van de partij. Je zag hem genieten met twinkelende ogen. 

Mooi dat het zo weer kon. 

Hopelijk had iedereen een plekje vrijgehouden voor de overheerlijke 

toetjes die op de buffettafel werden neergezet. Prachtige schalen met 

vruchtenbavarois, ijs, gemengd vers fruit enzovoorts.  

Iedereen heeft heerlijk kunnen smikkelen, en gezellig kunnen kletsen. De 

organisatie van het ACM  heeft een dikke pluim verdiend en de mede-

werkers van het “Kultuurhus” een complimentje voor de goede verzor-

ging en de uitstekende gerechten. Super allemaal. 

Inmiddels zijn de kooravonden van start gegaan en wordt er druk geoe-

fend voor het optreden in de Oude Helenakerk. 

Iedereen een fijn zangseizoen gewenst en dat het maar mag gaan in 

goede gezondheid en blij van geest. 

Met een muzikale groet, 

Arie en Mariëtta Borsjes Langeberg 

(Vanuit Alkmaar naar Aalten verhuisd) 
 

Felicitaties 
 

In de maand september zijn jarig: Jan Bongen, Joop Bussink,  

Wim Geurink, Dick Winkelhorst.  

 

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

Bram te Paske en onze pianiste Yvonne Beeftink. 

 

Dame 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 


