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CORONA EN DE GEVOLGEN VOOR REPETITIES EN KERSTCONCERT 

 

Ik val maar meteen met de deur in huis. 

De repetities hebben we opgeschort tot maandag 3 januari en het Kerstconcert 

gaat niet door. 

Gisterenavond zijn we als bestuur bijeengeweest en hebben, na alle informatie 

die op ons af is gekomen, helaas dit besluit moeten nemen. 

We hebben nu te maken met de besmettelijker Delta-variant van het virus en we 

zien de oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames. 

Hoewel de niet gevaccineerden een hoger risico van besmetting lopen zijn ook de 

wel gevaccineerden daarvan niet gevrijwaard. 

Dat is de reden dat het kabinet, en het KNZV sluit zich daar ten volle bij aan, 

onder anderen adviseert om de anderhalve meter nu eens echt in acht te nemen. 

Ook de Kapel, waarin we repeteren, adviseert die afstand aan te houden. 

Daarboven vraagt het KNZV ons, als we toch willen zingen, om dat dan in een 

constant ventilerende ruimte te doen. Aan dit laatste voldoet de Kapel niet. 

We hebben als bestuur nog even overwogen weer in 2 blokken te repeteren, maar 

met de dalende buitentemperaturen in het vooruitzicht is het geen optie om in 

de pauze de deuren open te zetten.  

Daarbij komt dat we, zo vlak voor het concert, als totaal koor in de resterende 

repetities de puntjes nog eens extra op de i moeten zetten en dat lukt op die 

wijze niet. 

Ook is het de vraag of we op 12 december in de RK. Kerk met een kleine 40 

zangers en ruim 30 kinderen op het liturgisch centrum samen kunnen optreden. 

Als ons als burgers geadviseerd wordt om thuis niet meer dan 4 gasten te 

ontvangen is het dan wel verantwoord om met zoveel mensen al zingend bij elkaar 

te zijn tijdens de repetities en een concert? 

Al met al voldoende reden voor het bestuur om dit besluit nu te nemen. 

Overigens met pijn in hart, maar gelet op onze verantwoordelijkheid voor het 

totale koor, zien we geen andere mogelijkheid. 

Helaas het is niet anders 
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Op 7 december, dus na de persconferentie van 3 december, komen we als 

bestuur opnieuw bij elkaar om de ontwikkelingen door te nemen. Maar dat 

verandert niets aan ons besluit om het Kerstconcert af te blazen. 

 

We hopen elkaar op maandagavond 3 januari, om 19.30 uur, weer al zingend te 

kunnen ontmoeten en nadien samen gezellig van een Nieuwjaarsborrel en -hapje            

te genieten.    

We wensen jullie intussen veel gezondheid en een Coronavrije en gezellige 

decembermaand toe  

 

Hartelijke groet, namens het bestuur 

Henk Lubberding 


