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Beste koorvrienden, 

We houden elkaar op de hoogte 

 

Ede10 juli 2020 Nieuwsbrief 10 

 

Betreft: Einde seizoen en uitnodiging van de Evenementen commissie voor de start van het 

nieuwe seizoen op donderdagavond 20 augustus a.s. om 18 uur.     

Beste koorvrienden, 
 
Aan het eind van het seizoen met een geweldige viering van het 95-jarig EME bestaan hebben 
we, na een periode van Zoom repetities achter het beeldscherm, in kleine groepjes de fysieke 
repetities met succes weer opgepakt! Dat geeft moed voor de toekomst. Laten we hopen dat het 
Covid-19 virus echt op terugtocht is. We volgen met de andere koren het verloop en passen onze 
activiteiten met een stevige veiligheidsmarge daarop aan. We houden jullie op de hoogte en 
blijven ons inspannen om het EME-zangplezier op een verantwoorde manier te behouden! Want 
(samen) zingen blijft gezond. We hopen eind augustus Corona Volente met ca 16 zangers per 
groep de repetities te hervatten. 
 
Evaluatie herstart fysieke trainingen. 
Graag horen we jullie reacties op de afgelopen repetities en tips voor het nieuwe seizoen! 
 
 
Uitnodiging voor de seizoenstart 20 augustus 2020 
Door André Bachmohr namens de evenementen commissie.  
 
Ede, juli 2020 

 

Beste zangvrienden, 

 

Op een onbevredigende manier, want zonder persoonlijke, welgemeend goede wensen voor een gezonde 

vakantie aan iedereen, hebben we het jubileumjaar afgesloten. Gelukkig, voor zover we gehoord hebben, is 

iedereen de virusperiode tot dusver goed doorgekomen. Laten we hopen dat dat zo blijft. 

Wellicht juist door deze voorbije minder prettige periode kijken we uit naar het komende verenigingsjaar, in 

de hoop dat we weer in Ons Huis kunnen repeteren en de geplande uitvoeringen door kunnen gaan. 

Laten we het jaar goed beginnen: op 20 augustus gaan we van start.  

 

Voor deze gelegenheid hebben we ruimte besproken in 

 

PANNENKOEKEN & PARTYBOERDERIJ 

KERNHEM 

Kernhemseweg 3, 

6718 ZB Ede. 
De uitbaters hebben ons beloofd een veilig verblijf te bieden: binnen is voldoende ruimte en bij goed weer 

kunnen we op het terras samenkomen. 

Rekening houdend met de voorbije maanden hebben we besloten dit jaar de uitnodiging voor de seizoen 

opening uitsluitend te laten gelden voor de koorleden. Partners en introducees worden dus niet 

uitgenodigd. We betreuren dit. Het is echter in de huidige omstandigheden een o.i. verantwoorde keuze. 
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MENU 

 

De uitbaters van de boerderij bieden het volgende aan: 

• Soep naar keuze 

• Keuze uit pannenkoek met spek-kaas, appel-rozijnen, kaas-gember of 

twee andere ingrediënten of 30 poffertjes 

• Menu ijsje of koffie met bonbon 

• Twee consumpties 

 

Mededeling van het bestuur: aan deze opening zijn voor de koorleden geen kosten verbonden! 

 

U bent van harte welkom op 20 augustus om plm. 18:00 uur. In verband met de voorbereidingen wil de 

eigenaar van de boerderij graag weten op hoeveel gasten hij kan rekenen. Wil je daarom uiterlijk vrijdag 14 

augustus doorgeven of je wel of niet komt. Doe dat bij André telefonisch (06 83 23 55 85 of 0318 303 171) 

of per e-mail (andrebachmohr@gmail.com). 

 

Hartelijke groet en een bijzonder goede vakantie aan jullie allemaal toegewenst. 

 

Namens het bestuur van het ENKA-mannenkoor, 

 

André Bachmohr, lid evenementencommissie 

 
 
 
DE PANNENKOEKENBOERDERIJ KERNHEM IS ONDERDEEL VAN HET LANDGOED ‘KERNHEM’ 

 
 
Het landgoed ‘Kernhem’ behoort tot een van de oudste landgoederen van Nederland en werd voor het eerst vermeld 
in 1421. Vanaf 1426 was het landgoed, een Gelders leen, opgedragen aan de Hertog van Gelre. Het oorspronkelijke 
kasteel was in de eerste plaats een verdedigingsvesting tegen de Stichtsen (Utrechtenaren), die in de 14e en 15e 
eeuw meerdere malen plunderend richting Ede trokken. 
 
Rond 1690 verviel de militaire functie en veranderde het landgoed. In 1803 werd de vesting afgebroken. Op de oude 
fundamenten werd het huidige landhuis gebouwd en werden de grachten gedempt. In 1970 kwam het landgoed in 
handen van de gemeente Ede en is er een begin gemaakt aan het herstel van het landgoed en restauratie van het 
rijksmonument. In het landhuis zijn in de weekenden regelmatig (kunst) tentoonstellingen en koffieconcerten die u 
kunt bezoeken. Op HuisKernhem.nl staat van deze activiteiten een overzicht. Ook wordt het landhuis regelmatig 
gebruikt als officiële trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk van de gemeente Ede. 
 
De pannenkoekenboerderij bevindt zich in het oude koetshuis die toebehoorde aan het landhuis.  
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