
                                                                                                                                                                                                       

                 Nieuwsflits 22-2020 
Na 4 maanden 
Na lange tijd zijn we eindelijk weer in de gelegenheid om elkaar morgen te 
ontmoeten. We hebben er ongelofelijk veel zin in!  
Voor de zekerheid nog even de gegevens: 

14 juli van 17-19 uur 
het terras van Duincafe de Zandwaaier 

Zeeweg 12 Overveen 
               
Denk aan parkeergeld als je met de auto komt  
Neem zelf een pen mee als je kaarten voor afwezige leden wilt beschrijven 
Ook bij wat regen kan je op het terras droog staan 
Leuk als je foto’s maakt die we op de ledenpagina van de website kunnen plaatsen. 

Het eerste welkomstdrankje is door middel van een bon, uitgedeeld door Ruth, gratis. 
De rest is voor eigen rekening. 

Weihnachts oratorium 
We hebben de beslissing zo lang mogelijk uitgesteld, maar de situatie bij de 
Philharmonie is niet gewijzigd ten aanzien van de corona-regels. Dat houdt in dat we 
de Grote Zaal maar met maximum 300 bezoekers mogen vullen, met als gevolg dat 
de kaarten voor het concert onbetaalbaar zullen worden. Voor een optreden met 
zoveel zangers op een podium heeft de Philharmonie ook nog geen enkel protocol 
kunnen bedenken tot op heden. 
Ook Ago is van mening dat het beter is om ons nu te concentreren op ons 
Jubileumconcert.  

Starten na de vakantie 
Het is mogelijk om volgens de corona-richtlijnen weer te starten met repetities 
binnen. In principe willen we dan ook starten met ingang van 1 september.  
Dat betekent dat we behalve een andere opstelling van het koor en de kerkzaal i.p.v. 
de Van Brachtzaal, de locatie verder corona-proof moet zijn, De kerk heeft lang 
gewacht met een reactie en pas begin augustus krijgen we van de kerk definitief 
uitsluitsel of m.n. de ventilatie in dit kader is goedgekeurd.  

Risico 
We willen echter niet het risico lopen dat we alsnog niet in de kerk terecht kunnen. We 
zijn dan ook gestart met het bellen van andere locaties (Bavo Heemstede en Nieuwe 



Kerk), maar hebben jullie hulp hierbij echt verder nodig. We zullen namelijk niet de 
enige koren zijn die op zoek zijn. Laat ons weten of er locaties beschikbaar zijn die 
plaats hebben voor 59 koorleden met Ago en Hans. 

Laatste huiswerk van Ago voor de vakantie 

Adem: 
https://youtu.be/mk02v_0OT_w 

Inzingen: 
https://youtu.be/qr15QSJQBkE 

Krönungsmesse Credo 2 
https://youtu.be/vdHjWWcmGMI 
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