
   
                                                                    

                                                                                                                    

Nieuwsflits 13-2020  
Tot nog toe geen nieuws ontvangen van ziektes of ander leed, dus we hopen 
dat iedereen gezond en wel is. 

Opstart ja of nee 
Op de persconferentie van Rutte leek het zo mooi: in juni opstarten met 30 en 
in juli met 100 mensen is eindelijk mogelijk. Geen probleem met een koor van 
66 leden. Kerken mochten binnenkort ook weer open, dus er leek geen vuiltje 
aan de lucht. Het HGK-bestuur kwam gisteren dus direct enthousiast bij elkaar. 
1e probleem: 
Wat zei Rutte na de persconferentie en in het Kamerdebat: “Plekken waar 
mensen luid zingen, dat zijn plekken waar het virus graag is”. 
Over de wetenschappelijke discussie hierover kan je verder lezen via deze link. 

https://koornetwerk.nl/15-miljoen-zangers-onzeker-over-veiligheid-van-
zingen/ 

Kort door de bocht samengevat: zijn we nu te vergelijken met een sportschool 
gezien de onveiligheid vanwege rondvliegende aerosolen of zijn we te 
vergelijken met een culturele instelling? 
2e probleem:  
De kerk heeft het uitgemeten: er kunnen 20 mensen in de Van Brachtzaal en 
50 in de kerk. Ze zijn nu een protocol aan het maken (zonder koffie en thee). 
Maar hoe verdeel je dan 66 leden met 2 begeleiders? 
Buitenzingen is los van probleem 1 ook geen optie: zoveel mensen mogen 
sowieso (nog) niet bij elkaar staan. 

Hoe nu verder? 
We zien het per week aan en wachten de onderzoeken naar de aerosolen af; 
we willen niemand en zeker ook niet Ago en Hans die alle aerosolen naar zich 
toe gezongen krijgen, in gevaar brengen.  
Voor de eventuele opstart is het van belang dat we precies het aantal 
koorleden weten dat NIET mee gaat zingen in de periode voor de 
zomervakantie, vanwege persoonlijke gezondheid of van gezondheidsrisico’s 
voor familieleden. Geef het alsjeblieft door aan het secretariaat. 
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Ago gaat verder met de digitale repetities en Hans zal binnenkort helpen bij 
het instuderen door begeleidende muziek voor ons op te nemen. 
We onderhouden het contact met de Philharmonie over hun programmering en 
protocollen vanwege de uitvoering van het Weihnachts. Zodra we meer weten 
komt het in de Nieuwsflits te lezen.  

Bestuurswisseling 
Omdat de ALV niet gehouden kan worden, kunnen we ook niet de aftredende 
bestuursleden Ruth en Ignace in het zonnetje zetten en hen bedanken voor 
hun vele werk voor het HGK. Maar houd moed! Er komen betere tijden en dan 
zullen we ze verdiend op het podium heisen. 
Evenals eerder bij het secretariaat is vanaf heden ook de nieuwe 
muziekfunctionaris Wim v.d. Meer aangetreden. We wensen hem veel succes. 

Huiswerk van Ago 

Adem: 
https://youtu.be/fLCzJOqKVeM 

Inzingen:  
https://youtu.be/CTDXLS4RsGQ 

Sure on this shining night: https://youtu.be/0tVS9yGv0pk 
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