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Sponsoren van de maand oktober 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agenda 

 

12-12-2022 Maandag - Generale repetitie “Oude Helenakerk“ 

            voor de Kerstzangavond. Aanvang 20.00 uur. 

15-12-2022 Donderdag - Generale repetitie voor Kerstconcert Zelhem 

in "de Betteld". Aanvang 19.30 uur. 

17-12-2022 Zaterdag - Kerst concert in "de Betteld".  

Aanvang 19.30 uur. 

18-12-2022  Zondag – Kerstzangavond in de  "Oude Helenakerk".  

Aanvang 20.00 uur. Aan deze avond werken mee:  

Popkoor"Dazzle". Dirigent Susanna Veerman en  

piano en orgel Wim Does. Vooraf gaan we inzingen         

waarschijnlijk om 17.30 uur. Maar de juiste tijd  wordt nog  

bekend gemaakt. 
 

Van de bestuurstafel  
 

Voor je het weet is er weer een maand voorbij en zit je als bestuur weer 

bij elkaar te vergaderen. Ik hoor nog wel eens: ‘Is dat echt nodig ieder 

maand?’ Het antwoord is dan volmondig JA. Er zijn altijd zaken die de 

aandacht van het bestuur vragen en dan moet je er als bestuur zijn. 
 

Zo zijn we afgelopen dinsdag ook weer bij elkaar geweest. Uiteraard 

moet er weer van alles besproken worden over onze activiteiten met de 

Kerst. Op de eerste plaats moet ik bekennen dat ik in de vorige "Nieuws-

flits" de verkeerde datum heb genoemd voor ons optreden in de "Oude 

Helenakerk". Dit moet niet zijn 17 december maar zondag 18 december. 

Zaterdag 17 december werken we mee aan een kerstconcert georgani 

seerd door het Zelhems Christelijk Mannenkoor en dat wordt gehouden 

in "de Betteld" te Zelhem.  

 



De juiste gegevens komen apart in "de Nieuwsflits" te staan. 

Verder is er nog gesproken over het Korenfestival dat georganiseerd 

wordt door "Boogie Woogie" te Winterswijk. Ondanks dat het dan kort 

dag wordt willen we hier toch nog wat meer informatie over, want we 

willen graag wat meer regionale samenwerking met koren uit onze om-

geving. Als we deze week nog wat nadere informatie krijgen en het lijkt 

goed, gaan we nogmaals jullie polsen en kijken of er voldoende belang-

stelling is. Nogmaals er is nog niets beslist. 

4 oktober jl. hebben we een bijeenkomst gehad met vertegenwoordigers 

van al onze commissies. Helaas was de opkomst niet erg groot. Maar we 

konden de problemen die zich in iedere commissie wel eens voordoen, 

fijn en open met elkaar bespreken.  Namens het bestuur zal ik proberen 

de Nieuwsflits- en Communicatiecommissie te versterken. 

Henk Luimes heeft namens het bestuur zitting in de muziekcommissie. 

Ook de kledingcommissie wil één bestuurslid als vast aanspreekpunt en 

dat wordt onze koormeester en bestuurslid Joop Bussink. 

Als nieuw lid in de kledingcommissie is toegetreden Joke Diersen. Zij 

komt in de plaats van de vrouw van Joop Droppers dit houdt verband 

met het bedanken van Joop als lid van ons koor. 

Rieky Droppers heeft deze functie vele jaren vervuld en daar zijn we 

haar dankbaar voor. 

De kledingcommissie zal binnenkort in "de  Nieuwsflits" bekend maken 

welke kleding, die ooit is uitgereikt door de koorleden wordt gedragen 

en wat weg kan. 

Het punt sollicitatiecommissie is aan de orde geweest, maar daar valt 

nog geen nieuws over te melden. 

Hopelijk gaan we nu met veel plezier ons voorbereiden op de Kerstzang, 

maar niet alleen dat, ook met veel liefde voor de muziek en in het bijzon-

der het ZINGEN.            Ad Doornink  



De kracht van de verkeersregelaars 
 

Verkeersregelaar zijn is een mooie taak. Je helpt de doorstroom te bevor-

deren van zowel snel- als langzaam verkeer bij verschillende evenemen-

ten. Van sport tot gala-avond, van een jubileum tot condoleancegelegen-

heid. Voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers is de verkeersrege-

laar een stille kracht met een blijmoedig gezicht en vriendelijk woorden. 

Je komt nogal eens rond, je ontmoet veel leuke (en minder leuke) men-

sen. En wat niet onbelangrijk is: Je drinkt (meestal) koffie met gezellige 

mensen. 

Dit alles bij elkaar, maakt het interessant om het certificaat te behalen 

voor evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd (1 jaar). 

Het ACM heeft 21 verkeersregelaars op de lijst staan, waarvan 17 heren 

leden zijn van het mannenkoor. 

3 leden zijn gasten die het leuk vinden om voor het ACM aan te treden. 

Dit zijn Ramon & Miranda Berenschot en Hans te Winkel. Ook onderge-

tekende is al 8 jaren verkeersregelaar voor het ACM en vind het nog 

steeds leuk. De heren van het ACM zijn grotendeels ook al meerder jaren 

verkeersregelaar. Sommige personen zelfs …-tig jaren. 
 

Jarenlang hebben Gerrit Hartemink en 

Gerrit Krieger de organisatie in handen 

gehad. Tiny Oosterink deed en doet het 

administratieve gedeelte. Momenteel 

werkt Tiny Oosterink samen met Auke 

de Vries en Erik Navis, wat heel goed 

gaat.  

Auke heeft zelfs ervoor gezorgd, dat de 

ACM-verkeersregelaars een eigen hesje 

hebben en ook een portofoon. 

De hesjes zijn mooi. De por-

tofoons die het eerst aange-

schaft zijn, voldeden niet aan 

de wensen, dus die zijn weer 

ingeleverd en zullen vervan-

gen worden. Portofoons zijn ervoor om tijdens het ‘werk’ met 

elkaar op afstand te kunnen communiceren. Al is het alleen al om te vra-

gen naar koffie of water Al met al goed voor het ACM! 
 

Dat de verkeersregelaars van ACM het goed doen, blijkt wel uit het feit, 

dat we veel complimenten krijgen en dat er veel aanvragen binnen ko-

men. In 2022 zijn er 18 aanvragen afgehandeld en het laatste evenement 

is 21 en 22 oktober. Het verkeer regelen heeft dit jaar een leuk bedrag 

opgebracht. En wie weet, komen er nog meer aanvragen binnen. Men 

weet ons te vinden, want we horen nogal eens dat ze via iemand anders  

bij ons, de organisatoren, terecht komen. 

Leuk toch!!!  



Zijn er nog mensen die het ook wel aantrekkelijk lijkt als verkeersrege-

laar ingezet te worden, meld je dan bij Auke de Vries of bij Erik Navis. 

Elk jaar rond oktober/november wordt een avond afgesproken, waarop 

de verkeersregelaars hun certificaat kunnen behalen. De laatste jaren ge-

beurde dat in Schaersvoorde VMBO aan de Landbouwstraat. Een nuttig 

en gezellig samenzijn. 

Tiny Oosterink 

 

Van de kledingcommissie….. 
 

Sinds enige tijd is de kledingcommissie van het ACM weer actief. Mede 

door de corona heeft het een tijd stilgelegen. De kledingcommissie be-

staat uit de volgende personen: 

Joke Diersen, Arie te Lindert, Freek Gussinklo en Tiny Oosterink. Ons 

aanspreekpersoon van het bestuur is Joop Bussink. 
 

Hieronder noemen we de kleding die in bezit is van alle ACM-leden. 
 

Donkerblauw pak met bijpassende riem 

Wit overhemd 

Rood/blauwe vlinderstrik met pochet 

Grijze vlinderstrik met pochet 

Blauw gestreepte stropdas 
 

Zwarte broek met bijpassende riem 

Zwart overhemd  

Rode pochet 

 

De kleding kan op de volgende manieren gedragen worden: 
 

Outfit A 

Het blauwe pak met bijpassende riem 

Wit overhemd 

Rood/blauwe strik met pochet 
 

Outfit B 

Het blauwe pak met bijpassende riem 

Wit overhemd 

Grijze strik met pochet 
 

Outfit C 

Blauwe pak met bijpassende riem 

Wit overhemd 

Blauw gestreepte stropdas 
 

Outfit D 

Zwarte broek met bijpassende riem 

Zwart overhemd  

Rode pochet 



Men wordt verzocht om bij het donkerblauwe pak donkerblauwe sokken 

te dragen. Bij de zwarte pantalon graag zwarte sokken. Ook wordt ver-

wacht, dat men nette, gepoetste zwarte schoenen draagt, zowel bij het 

pak als ook bij de zwarte pantalon. 
 

Het lila overhemd met het auberginekleurige T-shirt niet meer gedragen 

wordt. Het witte overhemd met de puntjeskraag  wordt ook niet meer 

gedragen. Alleen het nieuwste witte overhemd met het ACM-logo op de 

borstzak. 
 

Als een nieuw lid bovenstaande kleding krijgt die niet goed past, kan hij 

dat op kosten van het ACM laten vermaken bij Naaiatelier Rhyton, Ho-

gestraat 39, 7122 BN Aalten. Dit kan in overleg met Arie te Lindert of 

Freek Gussinklo. 

Is het nodig om de kleding later nog een keer goed passend te maken, 

kan men dat op eigen kosten laten doen bij Naaiatelier Rhyton. 

Zitten er op het pak vlekken of id. dient men het pak op eigen kosten te 

laten stomen. 

De zwarte broek i.v.m. verkleuringen, zelf niet wassen, maar ook laten 

stomen op eigen kosten. 
 

Hopelijk is deze informatie duidelijk en zien we bij een volgend optre-

den van het ACM een mooi gekleed mannenkoor. 
 

De kledingcommissie van het ACM  
 

Felicitaties 

 

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

Bram te Paske en onze pianiste Yvonne Beeftink.  

 

In de maand november zijn jarig: Albert Scholten, Henk Luimes, Arie 

Borsjes, Auke de Vries en onze dirigent Susanna Veerman 

 

Dames en heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

Communicatie Commissie  
 

De communicatiecommissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots 

* Ad Doornink 

* Gerrit Oosterink 

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