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Beste koorvrienden en donateurs,
We houden elkaar op de hoogte

Ede 16 april 2021
Stemband – Nieuwsbrief no 8
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EME Bloesemtocht april 2021 vervalt!

Tot onze spijt kan de geplande bloesemtocht door de boomgaard van familie De Vree met de EME-koorleden niet
doorgaan. Doordat er ook wat buitenactiviteiten betreft geen versoepeling van de corona maatregelen zijn
gekomen, riskeert de familie De Vree een boete indien meer dan twee personen recreatief door de boomgaard
struinen. We houden het daarom tegoed. Voorgesteld is om later dit jaar, wanneer al het fruit nog aan de bomen
hangt, alsnog een bezoek door de boomgaard te brengen.
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Verslag gesprek met een jarige Jan Redder (30 maart 2021)
Namens het bestuur heb ik deze week ons koorlid Jan Redder mogen feliciteren. Toen ik Jan
vroeg naar zijn leeftijd antwoordde hij dat hij nu de mijlpaal van 80 jaar heeft bereikt. Het
verbaasde mij, want Jan is in mijn ogen nog redelijk jong en vitaal.
Op 1 februari 1996 werd Jan lid van het ENKA Mannenkoor Ede. Dat was twee maanden voordat
hij met pensioen ging. Het eerste contact dat Jan had met het EME was, toen zijn dochter tijdens
een kerstconcert optrad met ons koor. Jan was daarbij natuurlijk als toeschouwer aanwezig. Na
afloop heeft Nico Lantinga hem met veel enthousiasme overgehaald om lid te worden. Jan begon
in die tijd samen zes andere aspirant-leden. Hiervan is alleen hijzelf nog over als werkend koorlid.
Zo’n groep nieuwkomers kreeg in die tijd nog een introductiescholing van Maarten Jan.
Gedurende een zestal bijeenkomsten werd je in die tijd ingeleid in het repertoire van het EME.
Jan vertelde mij dat hij uit een muzikaal nest komt. Drie broers en drie schoonzussen zijn lid van
een koor. Zij zouden als familiekoor een aardig deuntje kunnen meezingen op een concours. Ook
de dochter van Jan en een schoondochter zingen in koren in Ede en Bennekom. Helaas niet in
deze coronaperiode.
Jan mist de gezellige repetities in Ons Huis. Hij doet wel mee met zoomen, om ook zijn stem in
conditie te houden en natuurlijk ook voor de contacten met andere koorleden, maar het blijft
behelpen. We hebben het nog even gehad over de aanstaande excursie naar het ‘bloeiend fruit’ in
de Betuwe.
Ook is het leuk om te horen dat Jan, al vanaf het moment dat hij in Lunteren kwam wonen, heel
actief was in de parochiekerk in Lunteren. Hij was daar lector, ging soms voor in woorddiensten en
hielp zelfs bij het tuinonderhoud. Toen de parochiekerk uit de Eredienst werd genomen, raakte
Jan meer betrokken bij de Antoniuskerk in Ede.
Aan het einde van ons gesprek hebben we naar elkaar de wens uitgesproken dat we spoedig, in
goede gezondheid, samen met alle koorleden willen zingen.
Ede 3 april 2021 Groet, Hugo Koeweiden
Vergeet niet een berichtje naar een jarige te sturen (zie verjaardagskalender, het wordt zeer op
prijs gesteld weten we uit ervaring).
Alle jarigen en jubilaris (Gerrit Wichards 50 jaar getrouwd op 14 april j.l.. Binnenkort wordt hij
zodra het kan, door een kleine delegatie bezocht
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Operatie Gijs van Veenendaal

Vorige maand is een kwaadaardige huidtumor bij Gijs verwijderd gevolgd door aanvullende
operatie om huis en littekens te herstellen. Gijs is vol enthousiasme en kijkt uit naar de hervatting
van de fysieke repetities. I.v.m. de mantelzorg voor zijn vrouw kan hij tot zijn spijt niet deelnemen
aan de koorreis. Hij haalde mooie herinneringen op over de vorige koorreizen. Hij voelt zicht weer
goed. We wensen hem dan ook een voorspoedig herstel toe!
Adres van Gijs is: van Eckstraat 52, 6707 DP Wageningen
Hij heeft geen E-mailadres, maar is wel telefonisch bereikbaar: 0317 – 41 12 98

Uitdaging “wie heeft het beste idee om nieuwe koorleden aan te trekken”

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
Nu de vaccinatie voor veel van onze koorleden realiteit zijn of binnen enkele manden wordt gaan de bestuursleden
aan de slag om een aantal activiteiten voor te bereiden. Dus zodra het verantwoord is……
September

Herstart fysieke repetities.

Voor of na vakantieperiode augustus 2021. Gezamenlijke maaltijd op terras van Pannenkoekenboerderij Kernhem.
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juni

29

Algemene ledenvergadering

september

?

Fruitpluk

december

18

Koren op weg naar kerst

december

19?

Optreden in kasteel Ammersoyen (afhankelijk van openstelling i.v.m. kerstactiviteit)

april 2022

27

Oranjeconcert

Mei 2022

Koorreis naar o.a. St Baaf in Gent? (Bij voldoende deelname)

Verjaardagskalender 2e kwartaal 2021

Frans
Lodewijk
Frits
Hans
Hennie
Frans
Geert
Joop
Bert
Piet

Kleene
van Eck
de Koning
Sanderse
Cevat
van Kol
Moorman
de Wit
Pauwels
Versteeg

22-4-2021
30-4-2021
5-5-2021
11-5-2021
3-6-2021
12-6-2021
15-6-2021
21-6-2021
23-6-2021
30-6-2021

Tot slot
Voor iedereen: Hou vol!
Houd je stem op peil want nog even…

Nieuw EME-logo voor multimedia gebruik

“Ons verbindt vriendschap en de toekomst”

Lauwrens Edel, secretaris ENKA Mannenkoor Ede
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