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Beste koorvrienden en donateurs,
We houden elkaar op de hoogte

Ede 28 februari 2021
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We houden vol!
De eerste koorleden hebben al de eerste vaccinatie tegen het Covid-19 virus
ontvangen.
Van Wim Willemsen het volgende bericht:
Op 9 febr. heb ik in de Reehorst in Ede mijn anticorona injectie gehad. Ik heb
hier geen last van gehad, alleen een dag iets gevoelig van de prik.
Stapje voor stapje naderen we het moment dat steeds meer koorleden kunnen deelnemen aan de
fysieke repetities. Uiteraard pas als fysiek repeteren verantwoord is toegestaan.
De schijnwerper op:
Jan Redder 25 jaar koorlid!
Sinds 1 februari 1985 is Jan verbonden aan het EME, en hoe! Nog steeds
manifesteert hij zich als een prominent koorlid die actief in diverse functies
een bijdrage levert aan de kwaliteit van ons koor. Niet alleen bij repetities,
uitvoeringen maar ook bij de fruitpluk genieten we van zijn inzet en
organisatorische talenten! Op een later stadium zal “officieel” uitgebreider
stilgestaan worden bij dit jubileum. Voor nu, Jan van harte gefeliciteerd met
dit jubileum.
Dit jubileum is ook een cadeau voor het EME om zo’n koorlid in hun midden
te hebben. Dank voor wat je in al die jaren betekent hebt voor ons koor en
uiteraard hopen we nog vele jaren van jou als koorlid te genieten!
Interview met Kees van Schagen door Gerard Alferink
KEES van SCHAGEN op 1 maart 71 jaar
Omdat Kees moeite heeft met praten vindt het korte verjaardaggesprek
met hem plaats door het stellen van vragen, die Kees met een
eenvoudig ja of nee kan beantwoorden. Echtgenote Lida helpt hem, als
de vraag toch een langer antwoord vereist. Het contact en de
communicatie met kinderen, waarvan er één met kleinkind in Australië
woont, doen ze om die reden altijd samen.

De belangrijkste boodschap van Kees voor de leden van ons koor is’:
”blijf gezond “ en blijf je stem oefenen. Zelf doet hij dat samen met zijn
vrouw, op zaterdagmorgen onder het motto: Hou je stem in conditie ga
zingen bij Bert [van de Wetering]. Het meerstemmig zingen tijdens onze
Zoomrepetities vindt Kees lastig, daarom kiezen hij en Lida, die ook in een koor zingt, voor
eenstemmig oefenen/repeteren .
Kees volgt de algemene actuele politiek via de diverse media nog steeds, maar niet meer in die
mate als toen hij werkte in de gezondheidseconomie en de geneesmiddelenindustrie.
Kees hoopt op een mooie 71e verjaardag met veel telefonische contacten en felicitaties van
kinderen, kleinkinderen en [ zangvrienden]

Gerard Alferink
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Nieuws over de nestor van het ENKA Mannenkoor, Frits de Koning (via Jan Pol (2e tenor))
Van de zoon van Frits ontving ik het volgende bericht:
Even nieuws over pa, nog steeds revalidatie en logopedie.
Insteek was om hem weer naar huis te krijgen.
Dit weekend een dag thuis geweest maar ons werd duidelijk dat het niet meer
gaat.
We hebben hierover verslag gemaakt en aan de hand hiervan hebben de
artsen besloten dat het niet verantwoord meer is.
Binnenkort een gesprek om te kijken waar hij na de revalidatie naar toe gaat.
Dat was het. droevig maar ik heb begrepen dat hij heel opgewekt is.
Met hartelijke groeten,
Jan Pol.
Verjaardagskalender 1e en 2e kwartaal 2021
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Tot slot

voor iedereen: Houd vol. Want na corona komen mooie uitvoeringen!
“Ons verbindt vriendschap en de toekomst”
Lauwrens Edel, secretaris ENKA Mannenkoor Ede
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