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Beste koorvrienden, 

We houden elkaar op de hoogte 

 

Ede 2 juli 2020 Nieuwsbrief 9 

 

 

Beste koorvrienden, 
 
Het is een bijzondere dag vandaag, Geert Moorman ontvangt zijn versierselen behorend bij zijn 
toegekende koninklijke onderscheiding tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Vanavond 
starten 16 koorleden weer met een fysieke repetitie in Ons Huis. Uiteraard beperkt door de 
veiligheidsmaatregelen qua tijd en onderlinge afstand. Geen horeca en uitgebreide hygiënische 
maatregelen. Mogelijk dat we over een paar maanden met een zucht van verlichting kunnen 
zeggen dat die beperkingen wat overdreven waren. Maar we blijven opmerkzaam want een 
gewaarschuwd mens …….  
 
Bericht van onze voorzitter. 
  

• Repetities 

In het verslag van het DB-overleg van 30 juni jl. aan het bestuur schrijft onze secretaris;  ”Het is 

gelukt, dat speciaal voor ons, Ons Huis toch tussentijds haar deuren opent”.  

Andere zaal-opties waren; OBK Bennekom [ geen piano, wel wifi ] en het Openluchttheater Ede 

[geen piano, geen wifi en geen zekerheid op goed weer] 

Op donderdagavond 2 en 9 juli a.s. kan er in Ons Huis dus weer gerepeteerd worden, zodat we 

bereiken, dat Ieder koorlid, die dat wenst, nog voor de zomervakantie, een fysieke repetitie kan 

ervaren. Twee groepen van elk 8 personen worden daarvoor door de secretaris uitgenodigd. 

[Alfabetische volgorde] Er is geen horeca beschikbaar, dus zelf drank en beker/glas meenemen 

en bij de ingang handen ontsmetten. 

Op 2 juli zingen van 19.00 -19.45 uur,  4 tweede tenoren en 4 bassen en van 20.00 tot 20.45 uur 4 

eerste tenoren en 4 baritons 

Met deze twee fysieke repetities willen we voor de toekomst ervaring opdoen voor dirigent , 

bestuur en koorleden met een optimale en veilige groepssamenstelling , hygiëne- en ventilatie 

maatregelen. Zeker als vanaf 27 augustus [ het nieuwe seizoen] de onderlinge afstand bij het 

zingen 3 meter volgens protocol blijft. 

Onder het motto; - alleen samen krijgen we corona onder controle- gaan we er van uit, dat 

deelnemers aan de fysieke repetities een gezondheidscheck [zie bijlage]  doet. 

Met het doel alle koorleden mee te laten leven, zal er naast een zoom verbinding ook een video 

opname gemaakt worden, die op de website zal worden geplaatst. 

• Seizoenstart 20 augustus 

Aan de evenementen Cie. is gevraagd om op 20 augustus een smaakvolle start van het seizoen 

te regelen. Gezien de vraag van verschillende leden elkaar te ontmoeten kiezen we voor een 

bijeenkomst met alleen koorleden. 
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• Fruitpluk 

Er is door de Familie de Vree contact opgenomen met 

Gerrit Wichards. Graag wil de Familie, dat leden en 

vrienden van ons koor weer komen plukken. Men vraagt 

ons om de laatste week van augustus alvast te reserveren. 

Gerrit en de Familie denken dat met de 1,5 meter 

samenleving rekening kan worden gehouden door uit te 

gaan van het principe dat één man één bak voor zijn 

rekening neemt. Er wordt gedacht aan het plukken op de 

maandag, dinsdag en woensdag. 

 

 

• Lintje, 

 

 

Geert Moorman zal zijn Koninklijke Onderscheiding op donderdag 2 juli 

opgespeld krijgen. Daarbij zullen van het koor aanwezig zijn Gerrit Wichards 

en ondergetekende  

 

 

• Dank 

Ik bedank, langs deze weg onze secretaris voor zijn vindingrijke uitzoek- en organisatorische 

werk. Het gaat daarbij in deze speciale tijd om o.a. vraagstukken inzake; locaties, zoomen, 

wensen van leden en oriëntatie op de diverse protocollen van overheid en koororganisaties. 

Kortom hij is het nekje waar onze vereniging op draait 

 
Gerard 

 
 
 
 
Bijlage:  Nieuwe richtlijnen voorkoorzang 
 
Voortschrijdend inzicht in en onderzoek naar de oorzaak van besmetting door met name van koorzang geeft gelukkig 
een positiever beeld over zang. Bij een zig zag opstelling wordt zelfs de minimale 1,5 meter onderlinge afstand als 
veilig beoordeeld. EME houdt een grotere veiligheidsmarge aan! Uiteraard volgen we zowel de theoretische - als 
praktische ontwikkelingen rondom Covid-19 zodat we verantwoord op weg kunnen gaan naar het 100-jarig bestaan. 
 
Houd het gezond! 


