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Beste koorvrienden en donateurs,
We houden elkaar op de hoogte
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Laatste nieuws rond Ons Huis
Het is nu officieel bekend gemaakt dat Ons Huis niet meer door het EME kan
worden gehuurd.
We hopen uiteraard wel vanaf september de fysieke repetities weer op te
pakken. Een bestuurslid en dirigent gaan enkele potentiële accommodaties in
de eerste weken van juni bezoeken.
OPROEP wie weet nog een accommodatie geschikt om op donderdagavond
te repeteren! Graag doorgeven via E-mail: secretaris@enkamannenkoor.nl

Actuele stand.
Akousticum
Beatrixkerk
Ericakerk Ede Up to date ventilatie maar beperkte
ontmoetingsruimte)
Nieuw-Apostolische kerk Ede Regentesseplein

Wel beschikbaar maar hoge huurkosten.
Nog te bezoeken

Openluchttheater
Bethelkerk
Brinkkerk Bennekom
De Kei
De Meerpaal
Emmaus Ede
Goede Herder kerk Ede (Baptistengemeente Op
Doortocht)
Kernhuis
Nieuw Evangelisch Bennekom
OBK Bennekom

Geen wifi en piano aanwezig en hoge huurkosten
Vol op donderdagavond
Vol op donderdagavond
Vol op donderdagavond
Vol op donderdagavond
Vol op donderdagavond

In aanvraag/Nog te bezoeken
Nog te bezoeken

Te hoge huurkosten
Vol op donderdagavond
Vol op donderdagavond
Alleen donderdag middag

Hoe Jaap de Vries Lodewijk van Eck wilde interviewde en voor een verrassing kwam te staan.
Bijna 2 weken geleden belde ik met Lodewijk om hem te feliciteren
met zijn 84e verjaardag. Wat een vrolijk gesprek had moeten
worden, werd een gesprek waarin Lodewijk vertelde, dat hij niet
thuis was, maar in het ziekenhuis Gelderse Vallei lag. Reden: een
hartaanval. Met een week zou hij weer naar huis mogen. Ik zegde
hem toe dat ik daarna weer contact met hem zou opnemen.
Vrijdag na Hemelvaart heb ik Lodewijk weer gebeld. Het ging
redelijk goed met hem, wel was hij nog wat moe. Wat vervelender
is, is dat hij nog minstens 3 weken moet wachten voor hij in
Nieuwegein kan worden geholpen.
Hij krijgt veel steun van de buren en zijn kinderen. Hij vond het fijn,
dat het koor naar hem informeerde.
Jaap de Vries
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Gerard Elferink interviewde Hans Sanderse!
HANS SANDERSE op 11 MEI 84 JAAR
Met de vraag wanneer we een praatje /interview zouden kunnen
hebben n.a.v. zijn verjaardag antwoordde Hans zullen we dat
morgen vrijdag de 7e doen tegen een uur of half elf. Nog
voordat ik ophing wilde hij nog wel even weten wat mijn
vragen zouden zijn? Ik antwoordde, dat er geen vastomlijnde
vragenlijst is, maar dat elk koorlid het m.i. leuk vindt, te weten
wat andere leden zoal bezighoudt in de coronatijd. Is het de
politieke actualiteit of het belang van de eerste mei week.?
Tenslotte zal er in een of andere vorm, aandacht zijn voor de
vraag hoe, wanneer en waarom ben je gaan zingen?
Een paar uur na het korte vriendelijke telefoongesprekje ontving
ik onderstaand mailtje:
Het interview komt in een week die op mij wel indruk maakt. Ik
heb het boek 't Hooge Nest van Roxanne van Iperen gelezen.
Zij woont in het huis waar 2 zussen in de tweede wereldoorlog vele joden onderdak gaven tot zij
verraden werden. Een bestseller en indringend boek.
Zelf heb ik in het Jappenkamp gezeten en ben samen met mijn broer in 1946 als 8 jarige in
Nederland afgeleverd.
Daarom doet zo'n herdenking wel wat met me.
Roxanne hield in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de 4 Mei voordracht die ons een spiegel voor
hield.
Daarna werd het Indische Onze Vader gezongen wat op mij, alhoewel ik niet gelovig ben, een
diepe indruk maakte.
Tot zo ver mijn week.
Wat betreft de zang ben ik een laatbloeier.
Omdat ik alleen maar mondharmonica kan spelen en dus niet een echt instrument bespeel ben ik
gaan zingen.
Een instrument wat iedereen bezit.
Ik ben begonnen als barbershopzanger. Dat is a capella zingen in het Engels. Dat heb ik ook als
kwartet gedaan.
Op de tennisbaan in Bennekom hebben ze het er nog steeds over en over ons roze jasje. Na
iedere uitvoering was er de afterglow, zeg maar de nazit waarbij iedereen met het glas in de hand
Engelse nummers zong.
Uiteindelijk ben ik bij het EME gekomen. Hieruit ontstonden de Shanty Zangers Ede wat ik 10 jaar
heb gedaan naast het EME.
Aan bovenstaand bericht hoefde weinig te worden toegevoegd, zo constateerden we tijdens het
afgesproken telefoontje. Dus spraken we over wederzijdse ervaringen tijdens de coronatijd en zijn
aanstaande weekjes weg naar Ootmarsum en zijn wandelingen met vrienden in het bos als
vervanging van huisbezoek.
EME betekent voor Hans, dat het een echte vereniging is. Hij is 15 jaar lid.
Graag feliciteerde ik Hans met zijn verjaardag en wenste hem samen met Irene een prettige dag
en toekomst
Gerard Alferink
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Onze stoere bariton/podium bouwcoördinator/fruitplukker Joop de Wit in de lappenmand,
Joop mailde mij dat hij rond juli a.s. aan
zijn heup wordt geopereerd. De meeste
koorleden die Joop tijdens het
fruitplukken nog in actie hebben gezien
wisten niet hoezeer hij af en toe op de
tanden heeft moeten bijten. Hij heeft in
de Coronatijd steeds last gehad van het
heupgewricht.
We wensen hem een succesvolle
operatie en voorspoedig herstel en
koorleden stuur een berichtje of pleeg
een telefoontje!
Het zelfde geldt natuurlijk ook voor
Lodewijk van Eck
Joop (links op de foto) weer tevreden bij weer een volle krat van 300 kg.

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
Zodra het verantwoord is……
•
•
•
•
•
•

September
Herstart fysieke repetities.
Voor of na vakantieperiode augustus 2021. Gezamenlijke maaltijd op terras van Pannenkoekenboerderij
Kernhem.
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)
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•
•

april 2022
Mei 2022

27
Oranjeconcert
Koorreis naar o.a. St Baaf in Gent? (Bij voldoende deelname)

Verjaardagskalender 2e en 3e kwartaal 2021

Hennie
Frans
Geert
Joop
Bert
Piet
Ton
Gert
Maarten-Jan
Gijs
Andre
Marc
Nico
Ton
Albert
Gerrit
Jaap
Chun
Henk
Frans
Johan

Cevat
van Kol
Moorman
de Wit
Pauwels
Versteeg
Kappers
Dekker
Dongelmans
Veenendaal
Bachmohr
Roosjen
Lantinga
van Beek
Kiers
Wichards
de Vries
Cheung
Hardam
Toonen
Velthuizen

3-6-2021
12-6-2021
15-6-2021
21-6-2021
23-6-2021
30-6-2021
1-7-2021
2-7-2021
3-7-2021
19-7-2021
20-7-2021
31-7-2021
7-8-2021
8-8-2021
17-8-2021
17-8-2021
31-8-2021
11-9-2021
13-9-2021
15-9-2021
17-9-2021

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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