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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. Om 18.30 uur vertrek-

ken vanaf parkeerplaats "de Hofnar". 

 

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

Aanvang 19.30 uur. De juiste tijd van vertrek vanuit Aalten 

spreken we nog af. 
 

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  
 

Vol overgave zijn we momenteel ons aan het voorbereiden op de ko-

mende 2 optredens, die voor de Kerst zijn gepland. We komen al hele-

maal in de stemming als het ‘Stille nacht’ in het donker wordt gezongen. 

Behalve dat dit de juiste sfeer weergeeft is het ook nog een keer goed 

omgaan met de energie. 

Verder levert het toch nog wel wat problemen op om ‘Weihnacht ist 

heut’ zomaar uit het hoofd te zingen. Dus betekent dit voor ons, nog 

maar een keer overkijken en nog maar een keer oefenen.  

Zo bereiden we ons voor op de Kerst. 

 



 

Ook voor het bestuur vraagt dit aan organisatie veel voorbereiding. 

Ik noem nog een keer de tijden en data van onze optredens en voorberei-

dende repetities. 
 

* Maandagavond 12 december generale repetitie in de "Oude He-

lenakerk" om 8 uur. Deze avond zal niet zo lang zijn, dus houden we 

geen pauze en is er geen koffie. 

* Donderdagavond 15 december 19.30 uur generale repetitie in de  

"Betteld" in Zelhem. Ik stel voor, dat we om 18.30 uur vertrekken vanaf 

parkeerplaats "de Hofnar". 

 

* Zaterdagavond 17 december, Kerstconcert in de "Betteld" in Zelhem. 

Aanvang 20.00 uur. De juiste tijd van vertrek vanuit Aalten spreken we 

nog af. 

We verschijnen daar in onze outfit C. Dit houdt in blauw pak, wit over-

hemd (nieuwste), blauw gestreepte stropdas, donkerblauwe sokken en 

zwarte gepoetste schoenen.  
 

* Zondagavond 18 december begint om 20.00 uur de Kerstzangavond. 

Ook daar verschijnen we in dezelfde outfit als in Zelhem. 

We beginnen die zondag om 17.30 uur met het inzingen  in de kerk. 

Daarna gaan we naar "Elim", daar staat de koffie klaar en zijn er  

broodjes.  
 

Dan is er nog iets anders dat ik nu noemen wil. Dat gaat over de kleding. 

In de vorige "Nieuwsflits" heeft Tiny Oosterink uitgebreid vermeld 

welke koorkleding nu in gebruik is. En ook welke kledingstukken niet 

meer gebruikt  worden. Bij diverse mensen is er nog onduidelijkheid 

over het: ‘Wat moet ik doen met de kleding die niet meer voor het koor 

wordt gebruikt?’ 

Nou dat is heel eenvoudig, je mag het zelf dragen of je kunt het bv. naar 

"Dorcas" brengen. 
 

Het is lang de gewoonte geweest om in de eerste week van januari een 

nieuwjaarsreceptie te houden waarbij ook onze partners bij hoorden. 

De laatste jaren kwamen er steeds vaker alleen de leden en de partners 

bleven thuis. (niet allemaal) 

Daarom hebben we als bestuur 2 jaar geleden besloten de nieuwjaarsre-

ceptie in die vorm af te schaffen. Daarvoor in de plaats gaan we op de 

eerste repetitieavond van het nieuwe jaar na de pauze gezellig met de le-

den het nieuwe jaar met een hapje en een drankje in te luiden. Ook wil-

len we de leden die dan 12½ jaar lid van ons koor zijn huldigen. 

De andere jubilarissen willen we dan met de jaarlijkse BBQ huldigen. 

Wij hebben dat toen besloten, maar we hebben als koor 2 maal tijdens de 

jaarwisseling in lockdown gezeten vanwege Corona. Maar dit jaar hopen 

we dat dan op deze manier te doen. 

 

De volgende bestuursvergadering is een week eerder dan gebruikelijk nl. 

op dinsdag 6 december.  
 

Ad Doornink 



 

De cursus voor de verkeersregelaars 
 

Op woensdag 2 november, was het weer zover. De jaarlijkse e-learning 

moest weer plaats vinden. We mochten, konden dit weer doen, in een 

computerlokaal van Schaersvoorde. We hadden inmiddels de code ont-

vangen om de cursus eventueel alvast thuis te maken. Ongeveer de helft 

van de cursisten had de cursus thuis afgerond, maar kwamen de anderen 

helpen of om de andere verkeersregelaars te ondersteunen. 

Half acht was de tijd om te beginnen en om 21.00 uur had iedereen zijn  

certificaat binnen. 
 

Allen: GEFELICITEERD 
 

Nu kan men weer een jaar op pad voor 

het ACM, om het verkeer in goede ba-

nen te ……… 

Met verkeer regelen komt er bij het 

ACM mooi wat geld in het laadje.  

Toen iedereen geslaagd was, was het tijd 

voor een hapje en een drankje, en de 

sterke verhalen. Lijkt het je wat of lijkt 

het je leuk, meld je aan!! 
 

Groeten Erik Navis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ik geef de pen door aan……..? 
 

Mij werd gevraagd een stukje te schrijven voor de Nieuwsflits. 

Ik ben geboren in Aalten in 1951 in een gezin van 7 jongens en 1 meisje. 

Dat was voor die tijd een gewoon gezin. Vader werkte op de zuivelfa-

briek, moeder was huisvrouw, poetste het huis en had de zorg voor de 

kinderen. 

Zo ook kwam ik op de leeftijd voor de kleuterschool, wat mij niet paste. 

Moeder bracht me met de fiets naar school, maar ik was eerder weer 

thuis dan zij, beetje boos, maar ik mocht thuisblijven. Daarna lagere 

school. Daar was ik de braafste van de klas. In de 4e klas bleef ik zitten, 

want in de 3e klas zat een heel leuk meisje waar ik op wachtte. Het was 

toen nog één richting verkeer. Later is het wat geworden en in 1973 werd 

ze mijn vrouw. 

Zingen heb ik altijd al gedaan. Op de lagere school bij het kinderkoor 

van mevrouw Derksen, later bij het jongerenkoor bij Hans Vellekoop. 

Ook toen zong ik al solo. 
 

In 1976 startten we een slagerij in Aalten. In die tijd kwam Gerrit 
Boesveld eens in de winkel: “I'j moet bij het mannenkoor komen zingen. 
k’Heb ow eheurt in de Oosterkerke.”  
Ik ben op het verzoek ingegaan en sindsdien ben ik lid van het ACM met 
de toenmalige dirigent Eduard Kuipers. Daarna kregen we Ton de Waal, 
die 16 jaar dirigent was van het ACM. De volgende Jaap Vonk, Boer-
mistrova, Marco Heusinkveld. Nu is Susanna Veerman onze dirigent. 
En wie wordt de volgende?  

 

Ik hoop nog vele jaren mee te kunnen zingen in een hopelijk gezond ACM.  

 

Martin Meijer 

IK GEEF DE PEN DOOR AAN WIM JANSEN 
 

Felicitaties 

 

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

Borsjes, Auke de Vries en onze dirigent Susanna Veerman 

 

In de maand december zijn jarig: Gerrit Bussink, Piet Langstraat  

 

Dames en heren, hartelijk gefeliciteerd! 
 

Communicatie Commissie  
 

De communicatiecommissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots * Ad Doornink* Ad Doornink * Gerrit Oosterink 

 

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