
 
     
 
 
 

Nieuwsflits 8-2021  
 

In Memoriam 
 Annemieke de Regt       Haarlem, 4 april 1948       Bennebroek, 23 april 2021 

 

Op 23 april is, na een kort ziekbed, ons betrokken koorlid en oud bestuurslid 
Annemieke de Regt overleden. 
In 1992 is zij bij het HGK komen zingen. Annemieke heeft zich altijd met groot 

enthousiasme ingezet voor ons koor en heeft als bestuurslid een belangrijke rol 
vervult, o.a. als secretaris.  

In de muziekcommissie had zij altijd een waardevolle bijdrage en kon vol 
overtuiging een voorstel ondersteunen of soms ook van tafel vegen. 
Je kon altijd terugvallen op haar grote muzikale kennis, die niet alleen ons 

bereikte maar ook de luisteraars van Radio 4.  Zo zorgde zij ook voor extra 
aandacht voor een HGK Concert. 

Niet alleen het HGK profiteerde van haar goede ideeën; zij was ook de stimulans 
voor het oprichten van het HGK- kleinkoor. 

In het Huis te Bennebroek organiseerde zij ook met succes zondagsconcerten, 
die bijzonder gewaardeerd werden. 
Bij het waardige afscheid van Annemieke trof ons haar foto, waarop wij haar als 

de energieke, enthousiaste, vrolijke en gezellige vrouw herkenden. 
Wij zullen ons Annemieke blijvend herinneren, als een gewaardeerd en zeer 

betrokken lid van ons koor.  
Het koor was haar lust en leven, we zullen haar missen. 
                                 Het Bestuur Haarlems Gemengd Koor, Marianne Marcelis 

 
Annemieke belde het secretariaat een paar dagen voor haar dood op om te laten 

weten dat ze zo genoten had van alle reacties op haar verjaardag. Sommige 
mailtjes had ze al beantwoord. Ze wilde  graag een berichtje schrijven voor de 
Nieuwsflits om ook alle kaartschrijvers te bedanken. Dat heeft niet zo mogen 

zijn. Daarom in deze vorm. 
 

Situatie voor koren vooralsnog onveranderd, ondanks ‘Stap 2‘ 
Informatie van Koornetwerk Nederland:   
“De aankondiging van verdere versoepelingen door het kabinet – gedaan tijdens 

de persconferentie van 11 mei – heeft de situatie voor koren vooralsnog niet 
veranderd. Stap 2 uit het Openingsplan wordt weliswaar gezet op woensdag 19 

mei, maar kunst- en cultuurbeoefening in de binnenruimte is voor groepen nog 
niet mogelijk. Los daarvan blijft het dringende advies van de overheid om niet 
samen te zingen, van kracht. Dat geldt zowel voor de binnenruimte als in de 



open lucht. Alleen professionele koren en kinderen tot en met 12 jaar zijn 

hiervan uitgezonderd.   
We begrijpen dat dat een grote teleurstelling is, ook al omdat versoepelingen in 

kunst- en cultuurbeoefening in binnenlocaties wel worden genoemd in Stap 2 van 
het Openingsplan. Maar het gaat voorlopig nog slechts om tweetallen (exclusief 
docent) in ruimtes waarin maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn. En, zoals 

gezegd, het overheidsadvies ten aanzien van zingen blijft nog gelden. 
Koornetwerk Nederland roept amateurkoren dus nogmaals op om zich aan dat 

advies te houden. Maar we drukken jullie ook op het hart om moed te houden, 
want: we bewegen onmiskenbaar de goede kant op. Hou dus vooral vol!” 
 

Bestuur staat te popelen in de startblokken 

We zijn bezig om alles klaar te hebben staan op het moment dat we weer mogen 

zingen, ook al kennen we de specifieke corona-voorwaarden nog niet. 

Zo lang de Doopsgezinde Kerk geen ventilatie-maatregelen heeft getroffen, 

hebben we in ieder geval vastgelegd dat we van de Oosterkerk gebruik kunnen 

blijven maken. Voorop staat dat we, zodra het mogelijk is, zo vaak mogelijk met 

zoveel mogelijk mensen willen gaan zingen. We hebben er zo lang op gewacht! 

Wat betekent dit alles concreet: 

 

Doorzingen in de grote vakantie. 

Mochten we al voor september kunnen gaan zingen, dan zullen we geen vakantie 

inlassen in de zomermaanden. Mochten we slechts met een beperkte 

groepsgrootte mogen zingen, dan streven we er naar om de dinsdagavonden in 

shifts te gaan zingen. 

 

Zet 6 juli in je agenda 

Op dit moment van schrijven staat de groepsgrootte het nog niet toe, maar we 

prikken al wel een datum waarop we elkaar weer in de buitenlucht en niet-

zingend kunnen gaan ontmoeten.  

De vorige Buitenborrel was een succes. Dat herhalen we dus graag op dezelfde 

locatie, namelijk de Duinwaaier bij het Koevlak/Wed. 

Ruth Groenendijk is weer de leading-lady bij de organisatie. 

 

Ledenwerving Ga actief op zoek in je kennissenkring! 

Het mag duidelijk zijn dat we alles op alles moeten zetten om het aantal 

koorleden van 49 (vorig jaar 70) te verhogen. Onze tenoren hebben echt extra 

ondersteuning nodig, maar in feite zijn in alle stemgroepen leden vertrokken.  

Aangezien veel koren hetzelfde lot in meer of mindere mate heeft getroffen, 

zullen we niet de enige koren zijn die nieuwe leden werven. We zijn gestart met 

een klein groepje meedenkers (te groot is nog niet handig met de corona-

bezoekersregeling): Antoinette Grote Gansey, Hans van Tienhoven, Jeroen van 

Thiel, en Emma van Dongen om out-of-the-box te denken. Natuurlijk kan het 

Jubileumconcert een goede trekker zijn voor nieuwe leden.  

 

Jubileumconcert 

Op 15 mei 2022 zullen we in de Philharmonie ons Jubileumconcert laten horen. 

We zullen mede gebruik moeten maken van dit optreden om nieuwe leden aan te 

trekken. Maar ook daar zijn we niet uniek in. Het COV bestaat 110 jaar en houdt 

een concert in de Philharmonie en het Concertkoor Haarlem is onla75 jaar 



geworden. De invulling van het Jubileumconcert is in dit licht bezien extra 

spannend om attractief en onderscheidend te zijn voor (project-)zangers en 

publiek.  

 

 

 

 

 

 
 


