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Zoals beloofd, hierbij als aanvulling op Nieuwsbrief 23a, de details over onze 
zanglocatie. Gezien het weer van de laatste tijd, zijn we blij dat we erin zijn 
geslaagd om een binnenlocatie te vinden. Op deze locatie kunnen we met het 
hele koor tegelijk zingen op een veilige manier. We zingen tot nader orde vanaf 
dinsdag 1 september in de  

Oosterkerk 
             Zomerkade 165, 2032 WC Haarlem 

             van 19.45—21.00 uur 

In verband met de corona-regels is de zangtijd voor deze groepsgrootte in 
deze ruimte beperkt tot 1 uur en 15 minuten, zonder pauze. 

Bereikbaarheid 
Buslijnen 2 en 80 komen in de buurt. Verder is het parkeren gratis, waarbij 
rond de kade het makkelijkste een plek te vinden zal zijn. 
De kerk is open vanaf 19.15 uur. 

Bij binnenkomst 
Vergeet niet om 1,5 meter afstand te houden. Bij de ingang zal desinfectie 
-vloeistof klaar staan. Uiteraard kom je niet naar de repetitie als je een van de 
verschijnselen hebt van corona.  
We gebruiken geen garderobe: neem je jas mee de kerkzaal in. Het is de 
bedoeling dat er veel verse lucht binnenkomt: dat kan betekenen dat we het in 
de kerk behoorlijk tochtig maken. Houd daarmee rekening als het weer kouder 
wordt. 
De kerk vraagt om het toiletgebruik zoveel mogelijk te vermijden. Mocht je 
gebruik van het toilet te maken, dan na gebruik desinfecteren. 

Plaatsen 
Mede op dringend verzoek van Ago zullen we het lopen in de ruimte zoveel 
mogelijk vermijden. Om die reden: 
-zal je in de kerkzaal wel per stemgroep gegroepeerd worden, maar niet 
worden geplaceerd op een individuele vaste plaats.  We maken bij het zitten 
ook geen onderscheid in 1e en 2e stemmen. Je zult dus hoogstens per toeval 
naast je vaste buur zitten. Je tijd van binnenkomst is doorslaggevend. 



- gaan we na binnenkomst op volgorde zitten zoals tijdens onze concerten 
gebruikelijk is. De achterste rijen worden als eerste opgevuld. Op het eind van 
de repetitie start het lopen vanaf de eerste rijen. 
 
Afwezig? 
Gezien de organisatie die nodig is voorafgaande aan de repetitie, vragen we je 
met klem om je tijdig af te melden via een mail naar het secretariaat. Graag 
uiterlijk voor dinsdag 18.00 uur.  

Na het zingen 
Na de repetitie is hulp nodig bij het terugzetten van de stoelen etc.  

Tot dinsdag! We zien er naar uit om weer te beginnen! 

    


