
Dag Koorvrienden, Prettig dat de estafettemail weer opgestart is. Zo blijven we 

een beetje op de hoogte van elkaars wel en wee en dat is niet verkeerd in deze 

contactarme tijden. Lees hieronder enkele persoonlijke relaasjes. 

Estafettemailorganisator (mooi woord voor Scrabble) Leo Maas vroeg of we 

ideeën wilden spuien betreffende het 40-jarig jubileum van ons mannenkoor. 

Dat ga ik doen in een aparte mail, want anders wordt onderstaande tekst veel 

te lang. Als ik mijn gedachten op (digitaal) papier heb, zal ik ze jullie toesturen.  

 

-1- Herfstbladeren  

De herfst is een prachtig seizoen. Ik beklaag Eskimo’s en Evenaarbewoners die 

het zonder al die warme kleuren, heerlijke geuren, frisse zonnige dagen, gezonde noten, 

wonderlijke paddenstoelen en vallende bladeren moeten stellen. Even over dat laatste: 

bladeren bij elkaar harken en in de kliko proppen is zo ongeveer mijn liefste bezigheid in 

dit jaargetijde. Nergens aan denken, lekker een 

fraai koorliedje neuriën: dat is even fijn en ont-

spannend als zen, yoga en massage bij elkaar. 

De moeraseiken aan de zijkant van ons 

huis verloren vorige maand hun blad (met van 

die spitse punten). Nu die helemaal kaal zijn be-

ginnen de zomereiken aan onze zuidkant hun ge-

lobde bladeren met ronde punten te verliezen. 

De natuur zorgt blijkbaar voor spreiding van de 

werkzaamheden. Da’s prettig. 

Ik beperk me voornamelijk tot de straten rondom ons huis en onze terrassen en 

oprit. Daar valt veel bij elkaar te harken. In de tuin zelf haal ik alleen de grootste hoop 

weg maar ik laat bewust veel bladeren liggen die de bodem bedekken. Die dienen als be-

scherming en meststof voor planten en als leefgebied en voedsel voor allerlei dieren zo-

als insecten en vogels.  

Dit jaar helpt de gemeente Den Bosch ons niet bij het opruimen van het valblad. 

Men plaatst geen bladkorven en de gemeentelijke bladblazers en -zuigers komen niet of 

nauwelijks langs. Dat betekent dus veel extra bladharkplezier voor iedereen. 

 

-2- Bijna nachtmerrie 

 Begin november ontsnapte onze zesjarige kleinzoon aan een groot onheil. Hij 

wilde in de donkere avonduren met zijn stepje oversteken bij het voetgangerslicht, vlak 

bij zijn thuis, in de Molenstraat. Het voetgangerslicht stond op groen, dat voor het auto-

verkeer stond toen uiteraard op rood. Een automobiliste reed met 50 km/uur door het 

rode licht en raakte Julius. Onze kleinzoon had waarschijnlijk een engeltje op zijn schou-

der want hij kwam er vanaf met een schaafwond en wat pijnlijke plekken. Zijn stepje 

ving blijkbaar de grootste klap op want de auto 

had een deuk en een ster in de vooruit. 

Politie en ambulance waren snel ter 

plaatse en constateerden dat hij enorm geluk 

heeft gehad. “Met kinderen die met een derge-

lijke snelheid door een auto worden aangere-

den, loopt het meestal niet zo goed af”, aldus 

een ambulancebroeder. Hoe kwetsbaar is het 

leven en hoe kwetsbaar zijn kinderen. Julius en 

onze familie is een nachtmerrie bespaard ge-

bleven.   



-3- Bewegen 

We worden ouder dus moeten strenger letten op gezondheid, overgewicht en 

spierkrachtverlies. ‘Bewegen is belangrijk’ zegt de dokter. Goed voor je gezondheid, 

prima tegen overgewicht en een opbouwer van spierkracht. Duidelijke taal. Daarom 

wordt er door ons met enige regelmaat gewandeld en gefietst. De dag beginnen met de 

ochtendgymnastiek van het TV-programma 

Nederland in beweging vind ik ook niet ver-

keerd. Maar ik doe wel de gordijnen dicht 

want ik wil, als ik mee doe, door niemand ge-

zien worden!   

En als het regent is daar natuurlijk de 

hometrainer. Dat zwarte geval stond al vele 

jaren treurig in een hoekje van een overcom-

plete slaapkamer, maar is in deze corana-pe-

riode door ons in ere hersteld. Iedere dag 

even erop trainen is mijn ideaal. Voordelen: je 

zit droog als het regent en je hoeft niet zor-

gen voor een voor- en achterlicht in deze don-

kere dagen. Nadeel: fietsen op een hometrai-

ner is ontzettend saai. Dat nadeel bestrijd ik 

tegenwoordig met TV kijken. Een overcom-

pleet toestel heb ik bij de hometrainer gezet 

en mijn fietshalfuurtje is plotseling een stuk 

boeiender geworden en in no-time voorbij. 

 

-4- Coronatest 

Plotseling werd ik half november door verkoudheidsverschijnselen overvallen. Hoewel ik 

me niet echt ziek voelde, moest ik de officiële regelgeving volgen en een coronatest on-

dergaan. Na het maken van een afspraak mocht ik mij al de volgende ochtend naar de 

gemeentewerf in de Kruisstraat begeven. In de auto zigzagde ik tussen lege vloeistofcon-

tainers, lantaarnpalen, verkeersborden, speeltuintoestellen, palen en stenen om in een 

grote hal tot stilstand te komen. Daar werd ik ontvangen door aardige mensen die mij 

trakteerden op de bekende wattenstaafjes in mond en neus.  

Weer een dag later kreeg ik de uitslag van de test; die was negatief. Dat bete-

kende positief nieuws voor mij, want ik had gelukkig geen corona. 

  



-5- Muziek luisteren 

 Veel plezier beleef ik aan het geweldige Spotify, een digitale muziekservice waar-

mee je op je computer miljoenen nummers kunt beluisteren. Je kunt je favoriete muziek 

eindeloos horen, je kunt eigen voorkeurslijsten aanmaken en, heel interessant, je ont-

dekt nieuwe soorten muziek, onbekende artiesten en onvermoede composities.  

Ik heb natuurlijk afspeellijsten van mijn twee 

grote favorieten uit mijn jonge jaren: de Beatles en Bob 

Dylan. Maar soms wil een mens variëren binnen de ei-

gen favorieten. Daarom ben ik nu bezig met het maken 

van een afspeellijst met covers van Beatlesliedjes en 

met een afspeellijst met Dylansongs vertolkt door an-

dere artiesten. Heel leuk wat je allemaal ontdekt tijdens 

zo’n muzikale zoektocht. Bovendien is het af en toe 

prettig om even niet te hoeven luisteren naar Bob Dylan 

want laten we wel wezen: het is een groot literair ta-

lent, maar een stemtest voor ons koor had hij niet ge-

haald!  

 

Onze voorzitter Ad mailde onlangs dat ons eerstvolgende optreden waarschijnlijk 

het kerstconcert van 2021 zal zijn. Was te verwachten; het schrappen van kerst 2020 is 

helaas onvermijdelijk. Iedereen mist natuurlijk in deze periode de kerstconcertrepetities 

die zorgden voor een warme sfeer in de aanloop naar het einde van het jaar. Als schrale 

troost, c.q. doekje voor het bloeden, stuur ik jullie een Spotify-link naar mijn afspeellijst 

met kerstliedjes die het RM in de afgelopen jaren ook 

heeft gezongen:  

https://open.spotify.com/playlist/3XJfd-

BfhPtXaJ1FxSUAeLV?si=eCgiIzarTMi7t2AenANKFQ  

En bovendien de link naar mijn afspeellijst met 118 lie-

deren/liedjes, vertolkt door allerlei bekende en onbe-

kende artiesten, die het RM ook in het repertoire heeft 

zitten: 

https://open.spotify.com/playlist/6L8RLHJ0HF0nrR-

RUFzMHAo?si=fD65sOJUTbaWSWhey1B0nw Ik heb deze 

twee links al eens eerder naar jullie gestuurd, maar be-

ter mee verlegen dan om verlegen.  

 

 

Ik wilde graag het mail-estafettestokje doorgeven aan Gerard van Santvoort, 

maar moest vooraf zeker weten of hij bereid was om iets te schrijven. Ik heb 

Gerard onlangs gesproken en hij heeft beloofd om na mij een estafettemail te 

versturen. Dus het stokje wordt bij dezen doorgegeven aan Gerard. 

 

Jim van Brakel, november 2020. 


