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    Wel of niet zingen 

Bericht van Koornetwerk:” Het zangverbod verandert per 1 december 2020 in een 
dringend advies om niet samen te zingen. Maar het kabinet blijft onverkort achter het 
advies van het OMT staan om samen zingen te ontraden. 
Het zangverbod is niet opgenomen in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 omdat 

er formeel-juridisch geen wettelijke grondslag voor is in de Wet publieke 
gezondheid. Het betreft de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm, vaak ‘de 

Coronawet’ genoemd). 
Het dringend advies om niet te zingen legt nu de verantwoordelijkheid over 
besluitvorming rond repetities en uitvoeringen bij koren en dirigenten zelf neer. Dat 

maakt het er per december niet voor iedereen in de koorsector eenvoudiger op. 
Koornetwerk Nederland roept zowel de thuisblijvende als de doorzingende koren, 

zangers en dirigenten opnieuw op om begrip en respect te tonen voor ieders standpunt 
en beslissing. Elke situatie vraagt om een eigen afweging. Dat is al lastig en ingewikkeld 
genoeg. Een ‘richtingenstrijd’ vol emoties en grote woorden is het laatste waar de 

koorsector op zit te wachten. Ondertussen blijft Koornetwerk Nederland zijn best doen om 
meer te weten te komen over het onderzoek en het OMT-advies. Naar aanleiding van de 
brandbrief die Koornetwerk Nederland mede namens verschillende culturele organisaties op 
20 november naar de Tweede Kamer stuurde, zijn er Kamervragen gesteld. Daarop is door 
minister De Jonge de toezegging gedaan voor een overleg over de ontstane situatie in de 
koorsector”. 

Lastige situatie 

Ondanks dat Ago en het bestuur de Oosterkerk en ons protocol veilig vinden om te 
zingen, is de noodzaak voor het huidige strenge coronabeleid en de niet echt verder 
dalende besmettingen een zaak die meespeelt in onze beslissing om wel of niet de 

repetities voort te zetten. Het voelt gewoon niet goed om in deze omstandigheden de 
koorleden weer bijeen te roepen. 

Voor extra advies heeft Eefke nog de Veiligheidsregio gebeld, die haar vervolgens naar 
de Gemeente doorverwees die haar weer doorzette naar Handhaving. De aanpassing van 

het zangverbod was hier nog niet opgemerkt. Zij hebben ons wel het advies gegeven om 
de komende  persconferentie af te wachten. En dat gaan we dan ook doen. Dus helaas 
tot nader orde: opschorting van de repetities. 

Condoleance Henk Kruijer 
Namens het koor hebben Marianne en Corrie een condoleance bezoek aan de dochter en zoon van 
Henk afgelegd. In de vijf jaar dat hij lid was hebben zijn kinderen verschillende concerten bijgewoond. 
Henk heeft de berichten van koorleden heel erg gewaardeerd tijdens zijn ziekte. Op de piano stonden 
nog de koorpartijen open die hij thuis had geoefend. Namens het HGK is ook een rouwboeket 
bezorgd. 
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Toch wat Weihnachtsgevoel 

                                                          

 

 

 

        Een beetje WEIHNACHTSGEVOEL – gratis meezingen 

In de week van 14 december wordt dagelijks tussen 22.30-23.30 dit boek voorgelezen door actrice 

Ariane Schlüter op Radio 4, Opium, klassieke bibliotheek. Zie ook https://ankekranendonk.nl 
 

Muziek om te delen            https://youtu.be/yl4oNF41MhI 

Corrie:Ik heb niets met Drents, of Sallands en tijdens het eerste kwartier van zijn vele 
voorstellingen die ik heb bezocht moeten mijn ABN-oren altijd even wennen voordat ik de 

tekst begrijp.Ik geniet van het zachter gevooisde dialect, waardoor ermstige onderwerpen 
toch lievelijk blijken. Waar subtiele humor een ander licht op de zaak laat schijnen. Zoals 
velen hebben gezondheidsproblemen van jezelf of je naasten veel impact op je leven. Dit 

nummer is speciaal voor al die mantelzorgers onder ons of hen die zorg behoeven. 
 

Nb Wie volgt? 
 

 

 
 

Nu gratis meezingen . Opgeven via: https:www.passieprojecten.nl/agenda//1580992111/# 
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