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Beste koorvrienden en donateurs,
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Ede 1 juli

Stemband – Nieuwsbrief no 11
We houden elkaar op de hoogte
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Jaap en Gerard, afgetreden bestuurders met een groot hart voor het ENKA Mannenkoor Ede

Vicevoorzitter Jaap de Vries overhandigd de oorkonde behorende bij de benoeming van Gerard Alferink tot Erebestuurslid.

Zoals een koorlid naar voren bracht, tijdens de laatste ledenvergadering, “Toen hij bij het koor
kwam dacht ik al dat is een goede vent” Bij het aftreden van Gerard als voorzitter en Jaap als
vicevoorzitter hebben we dit als koor dit alleen maar kunnen beamen. Beiden hebben zij ieder op
hun wijze hun bestuurstaak met verve ingevuld. Gerard vooral als verbinder met een duidelijke
eigen inbreng, gestoeld op jarenlange ervaring in bedrijfs- en vele uiteenlopende bestuursfuncties.
Jaap, eveneens een ervaren bestuurder die nuchter en positief kritisch en grote bijdrage heeft
geleverd voor het voortbestaan van ons koor. Voor beiden was een zeer verdiend groot en
dankbaar applaus.
Voor zijn grote inzet als voorzitter is Gerard benoemd tot Erebestuurslid. Aan Jaap de Vries de eer
om als laatste handeling als bestuurder de oorkonde aan Gerard uit te reiken.
Gelukkig blijven beide heren betrokken als actieve koorleden!
In het verslag van de Ledenvergadering van 29 juni jl. wordt verder aandacht gegeven aan het
afscheid, waarbij Kees van Reenen en Geert Moorman de beide heren hebben toegesproken.
In de volgende nieuwsbrief aandacht voor de nieuwbenoemde voorzitter Hugo Koeweiden.
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Pluim voor Chun Yue Cheung
Door problemen met zijn gezondheid heeft vorig jaar Chun Yue besloten om zijn functie als reporter en
redacteur van de Stemband neer te leggen. Samen met Jan Pol heeft hij zorggedragen voor de opmaak en
een groot deel van de inhoud van de laatste jaargangen van de Stemband.
Voor zijn inzet heeft Jaap de Vries hem terecht een bewijs van waardering uitgereikt en heeft de nieuwe
voorzitter tijdens in zijn maiden speech op de ledenvergadering extra aandacht besteed aan Chun Yue die
gelukkig weer aanwezig kon zijn.

Aantal vragen die gesteld zijn tijdens de ledenvergadering
Wordt er iets gedaan aan het weer op peil brengen van het (samen) zingen als koor?
Onze dirigent heeft al een plan bedacht dat besproken wordt met de muziek commissie en het
resultaat zal voor aanvang van de repetities vanaf 2 september
Wordt een deel van de contributiegelden teruggegeven?
Voorstel is de gelden in te zetten voor kooractiviteiten zoals gezamenlijke maaltijd op 22 juli, huren
van aangepaste maar duurdere ruimtes (zoals nu Kerkzaal Taborkerk en vorig jaar het
Akousticum) Extra bijdrage bij koorreizen extra koorochtend. Dit jaar geen herziening contributie.
Is het podium opbouwen nog mogelijk door koorleden in de toekomst?
Dat is inderdaad een zorg die in het bestuur al op de agenda staat.
Fruitpluk
I.v.m. koude voorjaar zal de pluk 3 weken later aanvangen dan vorig jaar. Naar verwachting na
half september a.s. Er is tot nu toe geen storm of hagelschade in de boomgaard van de fam. De
Vree geconstateerd.
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Aandacht voor de zieken
Lodewijk van Eck:
Gelukkig weer thuis maar revalidatie vergt meer tijd dan dat hij gehoopt heeft
Joop de Wit
Is 21 juni op zijn verjaardag opgenomen i.v.m. wat uiteindelijk veroorzaakt blijkt een permanente
uitval van de Hypofyse. Hij wacht nu in het ziekenhuis op de juiste dosering van medicijnen en
beslissing of verder medisch ingrijpen noodzakelijk is. Kortom zelfs voor de nuchtere Joop een
spannende tijd voor hem en Henny.
Ben Scholts
Hij is 30 juni opnieuw behandeld in het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, omdat de behandeling
enkele maanden terug niet het gewenste effect heeft gehad. Hij is gisteren weer thuisgekomen.
Het gaat redelijk goed met hem: nog een beetje suffig van de narcose. De artsen zeggen dat ze
het “lek” dat na vorige behandeling was achtergebleven, deze keer wel hebben weten te dichten
(ik gebruik de woorden van Ben). Hij hoopt 15 juli weer mee te kunnen doen met de laatste
repetitie en er op 22 juli ook bij te zijn.
We wensen Lodewijk, Joop en Ben en hun verzorgers een goede herstelperiode toe.

Laatste nieuws rond repetitieruimte vanaf 1 september a.s.
We hopen uiteraard wel vanaf september de fysieke repetities weer op te
pakken. Er zijn enkele potentiële accommodaties in de eerste weken van juni
bezocht. Daarnaast is er ook een gesprek geweest met de Voorzitter en
Secretaris van het college van Kerkrentmeesters.
van de Protestantse Gemeente Ede. Resultaat vanaf 2 september 2021
kunnen we in ieder geval tot 1 januari 2023 Ons Huis nog huren. Dit gaat
voorlopig zonder personele ondersteuning maar zal bij toerbeurt de bar door
onze koorleden bemand worden. Gezien de gunstige combinatie van
repetitieruimte en ontmoetingsruimte zijn we blij met deze, ook financieel
draagbare oplossing.
Repeteren in de binnenruimte (volgens de RIVM-richtlijnen) vanaf 1 juli 2021.
Door de corona versoepeling is zingen in binnenruimtes weer toegestaan. Voor 1, 8 en 15 juli
kunnen we gebruik maken van de grote zaal van de Taborkerk.
Gewijzigde aanvangstijd: 8 en 15 juli starten we 19:30 uur
Gezamenlijk diner op donderdag 22 juli 2021 Pannenkoekenrestaurant Kernhem
De volgende afspraak met het pannenkoekenhuis Kernhem is gemaakt; Op 22 juli om 18:00 zijn we daar
welkom. Arrangement is hetzelfde als vorig jaar: soep naar keuze, keuze uit pannenkoeken (spek-kaas,
appel-rozijnen of kaas-gember), of 30 poffertjes. Menu ijsje of koffie met bonbon toe. Verder 2 drankjes.
Snelheid kan verhoogd worden als tevoren wordt opgegeven welke soep wordt gekozen. worden.
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Het is daarom dat we jullie EN JULLIE PARTNERS uitnodigen om op donderdag 22 juli om 18:00 uur daar
samen te komen. We kunnen er genieten van:
– soep naar keuze
– keuze uit pannenkoek spek-kaas / appel-rozijnen / kaas-gember of 30 poffertjes
– menu ijsje of koffie met bonbon.
Bij binnenkomst ontvang je twee fiches p.p. voor een gratis drankje.
Het etentje wordt volledig (dus ook voor de partners) uit de verenigingskas betaald.
De uitbaters van het restaurant willen graag weten hoeveel mensen te verwachten zijn. Geef daarom uiterlijk
zondag 18 juli op
– of je wel of niet komt en
– of je partner meekomt.
Doe dit per mail : 4407andre@hotmail.nl
of per telefoon: 06 83 23 55 85
Graag tot ziens op 22 juli!
Namens de Evenementen commissie, André Bachmohr
Gesprek met een op 2 juli jarige Gert Dekker
Onze eerste tenor Gert Dekker viert op 2 juli zijn verjaardag. Gert wordt
71 jaar. Tijdens ons gesprek vertelde Gert dat hij nog wel moet wennen
aan de gedachte dat hij de grens van 70 jaar reeds is gepasseerd. (Voor
de meeste koorzangers onder ons klinkt het echter als piepjong.)
Het werd mij duidelijk dat Gert nog heel actief is en midden in het leven
staat.
Onlangs is hij gestart in een nieuwe baan. Twee dagen per week rijdt
Gert op zijn motor naar Bunnik, waar hij is aangesteld als ouderen-pastor
in de protestante gemeente. In de weekends is Gert nog regelmatig
voorganger in diverse protestantse gemeentes. Hij is ook weer begonnen
aan een studie Hebreeuws. Omdat zijn jongere vrouw nog een volledige
baan heeft mag Gert als huisman de maaltijd verzorgen.
Ik denk dat Gert zich niet vlug verveelt. Vorig jaar vertelde hij dat een van
zijn twee zonen bezig was met de verbouwing van een huis. Ook toen
mocht hij zijn steentje bijdragen.
Gert, namens de koorleden van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
Hugo Koeweiden

Uitdaging “wie heeft het beste idee om nieuwe koorleden aan te trekken”
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Na alle corona perikelen hopen we weer in het najaar weer te kunnen starten met diverse
kooractiviteiten. Heb je een goede tip(s), weet je koorleden die bijv. een tweede koorlidmaatschap
bij het EME leuk vinden.
Graag je bijdrage naar E-mailadres: secretaris@enkamannenkoorede.nl of neem contact op met
een van de bestuursleden.
Voorlopige activiteiten planning
Zodra het verantwoord is……



Juli




September 2. Herstart repetities in Ons Huis.
September/oktober Fruitpluk




Week Amateur Kunst Ede 2-9 oktober 2021
Donderdag 7 oktober 2021 Open repetitie
Zaterdag 9 oktober 2021 Korenfestival (mogelijk in Oude Kerk, Cultura en Rehoboth)





22 Gezamenlijke maaltijd op terras van Pannenkoekenboerderij Kernhem.

Zaterdag 11 december 2021 Dickens Festival Oude Kerk Bennekom.
Zaterdag 18 december 2021 Koren op weg naar Kerst Oude kerk Ede.
Zondag 19 december 2021 Kasteel Ammersoyen (enkele korte "promenade" optredens)

2022
 Maart/april Gezamenlijk Voorjaarsconcert met bij voorkeur een Mannenkoor uit de
Gemeente Ede en omstreken.
 april 27
2022 Oranjeconcert
 Voorjaar 2022?
Koorreis naar o.a. St Baaf in Gent? (Bij voldoende deelname)
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Verjaardagskalender 3e kwartaal 2021

Ton
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Dongelmans

3-7-2021
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19-7-2021
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Roosjen
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Nico
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7-8-2021

Ton

Beek

8-8-2021

Albert

van

Kiers

17-8-2021

Gerrit

Wichards

17-8-2021

Jaap

de Vries

31-8-2021

Chun

Cheung

11-9-2021

Henk

Hardam

13-9-2021

Frans

Toonen

15-9-2021

Johan

Velthuizen

17-9-2021

Voor iedereen: Hou vol!
Houd je stem op peil

“Ons verbindt vriendschap en de toekomst”
Lauwrens Edel, secretaris ENKA Mannenkoor Ede
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