
                                                                                      


                                                                        

                                                                                               


                         Nieuwsflits 23a-2020

Dit is de eerste Nieuwsflits na de gezellige eindborrel van vlak voor de 
zomervakantie. Hopelijk is ieder gezond en wel de zomervakantie 
doorgekomen. De foto’s van de borrel in het Duincafe staan op de site en zelfs 
het bestuurslied met de mooie tekst van Huyb verdiende een plekje. 
We hebben voor de vakantie een aantal koorleden om uiteenlopende redenen 
zien vertrekken. Het HGK kan dus weer nieuwe leden verwelkomen! 

We gaan weer zingen 
We stonden al een tijdje in de startblokken om jullie te berichten over de 1e 
repetitie sinds tijden(!), maar pas afgelopen weekend kregen we bericht van 
de Doopsgezinde kerk. Het kortste wat we kunnen vertellen hierover: ja we 
gaan echt beginnen op 1 september, maar nee, niet in de Doopsgezinde kerk. 
In de korte mededeling van de Doopsgezinde kerk staat het goede bericht dat 
ze de ventilatie helemaal carona-proof gaan maken. Zeker tot 1 oktober, (maar 
vermoedelijk langer) wordt er daarom niet verhuurd i.v.m. werkzaamheden.  
 
Alternatieve locaties 
We hebben verschillende scenario’s besproken in het bestuur en willen niet de 
repetities opschorten en ook de veiligheid geen geweld aan doen. We hebben 
teveel zin in zingen en Ago staat ook enthousiast te trappelen om weer te gaan 
dirigeren.  
Het bestuur is al in de vakantie begonnen met contacten te leggen met andere 
locaties. Dat verliep lastig, onder meer vanwege de bereikbaarheid.  
A.s. vrijdagmiddag is er een gerede kans dat we een binnenlocatie hebben 
gevonden die voldoet aan de benodigde ruimte en ventilatie. Mocht dit 
onverhoopt niet doorgaan dan zullen we in ieder geval op 1 september op een 
buitenlocatie gaan zingen. Enkele koren zijn ons al voorgegaan en doen dat 
naar tevredenheid. We zijn ons er echter van bewust dat wellicht niet iedereen 
zich in staat voelt om buiten te gaan zingen.  



Huishoudelijke regels 
Waar we ook gaan zingen, de regels blijven hetzelfde. Met het meezingen ga je 
akkoord met onderstaande afspraken: 
- Houd je aan de corona-regels dus blijf thuis als je een van de verschijnselen 
hebt 
- We zullen in rastervorm opgesteld staan zoals het RIVM heeft aanbevolen 
-  Nieuw: meld je rechtstreeks per mail af bij het secretariaat tot een uur voor 
aanvang i.v.m. plaatsindeling  
- We gebruiken geen garderobe 
- Er wordt geen pauze gehouden met koffie en thee 
- We maken zo min mogelijk gebruik van het toilet 
- We lopen gespreid op 1,5 meter afstand bij binnengaan en weggaan 
- Ieder gebruikt eigen spullen 
- Houd er rekening mee dat de gebruikelijke begintijd van 19.45 uur bij een 
buitenlocatie iets vervroegd zal worden en dat de eindtijd van 22.00 uur 
vermoedelijk wordt gewijzigd door het ontbreken van een pauze. 

Programma dinsdag 1 september 
In ieder geval zingen we uit de Jubileumbundel  

         Ave Verum, Locus Iste, Cantique de Jean Racine 

 
Op de ledensite>Informatie kan je de laatste twee muziekstukken op de 
video’s van Ago terugvinden in Nieuwsflits 9 en 10 

In de loop van het weekend zullen de laatste gegevens  
via Nieuwsflits 23b bekend gemaakt worden over de precieze locatie 
en het programma van dinsdag 1 september 

Oproep 
Dankzij Emma en Ruth en de suggestie van Harm hebben we een gezellige 
eindborrel gehad. Nu we door de coronaregels geen pauzes kennen, zal er 
zeker behoefte zijn om elkaar te kunnen spreken buiten de repetities om. 
We zoeken koorleden die, na het vertrek van Esther, de maandelijkse borrel 
ook in deze tijden willen organiseren en allereerst op zoek gaan naar een 
locatie die corona-proef is. 

 




