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Beste koorvrienden, 

We houden elkaar op de hoogte 

 

Ede10 juli 2020 Nieuwsbrief 11 

 

Inhoud:  

1. Start van het nieuwe seizoen met een pannenkoekenmaaltijd op donderdagavond 20 augustus a.s. om 18 uur 

in de Pannenkoekenboerderij Kernhem. (Herhaalde oproep)     

2. Start fruitplukken in Dodewaard bij fam. De Vree vanaf maandag 24 augustus a.s. 

3. Start (Zoom) repetities 

4. Uitnodiging tot het bijwonen concert van het Alexander Consort o.l.v. Dick en Elly Meijer. 

 

Hoe warm het was, is en wordt,  

Terwijl we met z’n allen al dagen geconfronteerd worden met een langdurige hittegolf willen we 

toch graag jullie aandacht voor de start van een aantal koorzaken. Over 10 dagen is er de aftrap 

van het nieuwe seizoen met de traditionele gezamenlijke maaltijd. Start van een seizoen waarin 

de perikelen rond en de beperkingen door het Coronavirus van invloed zullen zijn.  

Corona of niet, de natuur gaat gewoon door ook in de Betuwe. Bij de familie De Vree is over 14 

dagen het fruit rijp voor de eerste pluk door het EME!  

Kortom, met inachtneming van o.a. de 1,5 meter afstand willen we graag werken aan een nieuw 

en uitdagend repetitie en concerten seizoen waarin jullie gewaardeerde inzet zeer essentieel is!  

 

1. Herhaalde oproep (zie de juli nieuwsbrief 10) 
Uitnodiging voor de seizoenstart op 20 augustus 2020 om 18:00 uur in de  

 

PANNENKOEKEN & PARTYBOERDERIJ KERNHEM 
Kernhemseweg 3, 

6718 ZB Ede. 

N.B. I.v.m. beperkingen van het aantal gasten door de Corona maatregelen voor de 

horeca, is deze seizoenstart uitsluitend voor de koorleden. Dus deze keer jammer 

genoeg zonder partners en introducees.   

 

Aan deze opening zijn voor de koorleden geen kosten verbonden! 

 

Indien je nog niet gereageerd hebt, dan s.v.p. uiterlijk vrijdag 14 augustus doorgeven of je wel of niet 

komt bij André Bachmohr, telefonisch (06 83 23 55 85 of 0318 303 171) of per e-mail 

(andrebachmohr@gmail.com). 

 

 

2. Fruitpluk 2020 bij familie De Vree in Dodewaard. 

 

Gerrit Wichards heeft de familie De Vree op hun vakantieadres weten te bereiken en verdere afspraken 

gemaakt voor het EME-plukseizoen, start vanaf maandag 24 augustus a.s. Gerrit is al druk bezig met de 

organisatie met aandacht voor de Corona richtlijnen en zal jullie binnenkort verder informeren.  

We kijken uit naar dit jaarlijkse, ook voor onze koorkas, belangrijke en sfeervolle evenement. Dus als het 

enigszins kan schrijf je dan, naar vermogen, in voor een aantal dagdelen.  
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3. Start (Zoom) en fysieke repetities 
Vanmorgen contact gehad met Jan van Wensveen van Ons Huis over de openstelling voor het 

komende seizoen. Op dit moment is Ons Huis tot 1 september voor groepen gesloten. 

Begin volgende week is er intern overleg tussen de beheerders en de kerkenraad over de vorm en 

eisen rond de openstelling. Van het resultaat worden we maandagavond 17 augustus a.s.  

geïnformeerd. Samen met het bestuur en Maarten-Jan zullen dan de mogelijkheden en vorm van 

de fysieke repetities vastgesteld worden, rekening houdend met jullie wensen. Ideeën zijn nog 

steeds welkom Jullie worden uiteraard zo snel mogelijk geïnformeerd 

Omdat de Corona pandemie nog volop aanwezig is worden de Zoom repetities uiteraard 

voortgezet. We zijn blij dat onze dirigent van vele markten thuis is en een prima mix van Zoom en 

fysieke repetities vorm heeft gegeven. Maar ook niet te vergeten Bart Klein die door zijn 

technische ondersteuning een goede basis heeft gelegd voor het komende seizoen. 

 

4. Uitnodiging Alexander Consort 
 
Van de bij ons bekende musici Elly en Dick Meyer en de EFZO het volgende bericht ontvangen 

over een concert van het Alexander Consort, een projectkoor en orkest. Regelmatig geven zij in 

de Oude Kerk Bennekom op zaterdagmiddag een Cantate concert. Warm aanbevolen! 

Beste allemaal, Graag maken wij u / jou attent op een concert van 

het Alexander Consort op 12 september a.s. 

In deze nare coronatijd, zeker voor ons musici, zijn we blij dat we wel 

muziek kunnen laten klinken in onze Oude Kerk te Bennekom.  

Maar het zal anders zijn dan u normaal van ons gewend bent. Omdat 

het koorzingen nog steeds niet mogelijk is hebben we besloten ons 

geplande concert op 12 september door te laten gaan in een andere 

vorm. Geen koor, wel 2 solisten en een 7-koppig ensemble. 

Janneke Vis - alt hoort u in BWV 170 "Vergnügte Ruh, beliebte 

Seelenlust". Een prachtige solocantate met 3 schitterende, bijzondere 

en vrolijke aria's. 

Robbert Muuse - bariton, zal BWV 82 "Ich habe genug" voor zijn 

rekening nemen.  

U kunt hier bij zijn! Omdat het publiek 1,5 m uit elkaar moet zitten en 

wij de RIVM-richtlijnen volgen, kunnen we niet meer dan 96 plaatsen 

creëren. Daarvan zijn 30 duo-plaatsen, dus voor echtparen of familie 

die naast elkaar mag zitten en 36 enkele plaatsen. 

Kaarten à €10,- zijn vanaf heden te koop via de website: www.alexanderconsort.nl 

Belangrijk: er zal geen rij voor de deur van de kerk zijn. Toegang gaat middels een tijdslot: u krijgt, nadat u via de site 

een kaartje heeft gekocht en u uw e-mailadres daarop hebt ingevuld, later een mail met verdere gegevens over het 

moment waarop u de kerk in mag. Wij hopen dat u bij dit prachtige concert aanwezig wilt zijn en u bent van harte 

welkom!  Vriendelijke groet namens het Alexander Consort, Dick en Elly Meijer 

https://www.alexanderconsort.nl/index.php/concert

