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Ons koor en . . . . coronatijd!   Neem  
de tijd,  
er is 

genoeg 

Op donderdagmiddag 12 maart j.l kwam het besluit van de regering dat 

alle bijeenkomsten per direct verboden werden. 

De besmettingen van het coronavirus waren van dien aard, dat premier 

Rutte genoodzaakt was dit besluit, namens de regering, mede te delen. 

Daaropvolgend kwamen, zoals we nu weten, nog meer andere ingrijpende 

maatregelingen. 

Dat was ook de reden dat het bestuur besloten had om diezelfde middag 

alle leden te bellen met de mededeling dat de repetities van het koor vanaf 

12 maart jl. niet door zouden gaan. En alle betrokkenen, die aan het 

middagconcert op 14 maart zouden meewerken, werden ook benaderd om 

mede te delen dat het bevrijdingsfeest geen doorgang zou vinden. 

Het was voor het bestuur die middag erg schrikken, want ’s avonds stond 

de generale repetitie met de pianiste Agnes van Dijk gepland en ook 

vrijdagavond 13 maart was met de harmonie de afspraak gemaakt om 

samen met het koor de twee ingestudeerde liedjes te oefenen voor ons 

gezamenlijk optreden op zaterdagmiddag 14 maart. 

Het was die middag een hectische situatie, kan ik jullie wel zeggen. 

Al ruim een jaar was een ad hoc comité – waar Martin en ik ook deel van 

uitmaakten - bezig met de voorbereidingen voor de viering van 75 jaar 

bevrijding, dat in ons dorp op zaterdag 14 maart gevierd zou worden.  

Er was een wandelroute langs 7 markante plekken uitgezet, waar met 

beeld en geluid verhalen verteld werden wat zich er daar in de oorlog 

afgespeeld had. 

Om 13.00 uur zou het vredesvuur, dat door de lopersgroep meegedragen werd tijdens de intocht van 

zo’n 30-tal oude legervoertuigen, ontstoken worden bij het Indië-monument bij de kerk.  

Voor deze  legervoertuigen was op de parkeerplaats van de Beuk ruimte gereserveerd, waar men deze 

kon bekijken en bewonderen. Als deze militairen om 15.00 uur weer naar het volgende dorp zouden 

vertrekken was er aansluitend het bevrijdingsconcert ‘Music for Freedom’, georganiseerd in de Beuk, 

waaraan een vijftal Posterholtse verenigingen hun medewerking hadden toegezegd. 

Voor deze dag hadden zich veel leden opgegeven om mee te helpen bij de locaties tijdens de 

wandelroute en bij de catering in de Beuk. 

Heel fijn dat we jullie altijd kunnen vragen om mee te helpen bij een activiteit. Bedankt! 

De herdenking van 75 jaar bevrijding is jammer genoeg niet door kunnen gaan, maar we waren en zijn 

er nu nog steeds van bewust dat dit een moeilijke, maar juiste keuze is geweest. 
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Nu is al bijna de maand mei voorbij en we merken iedere dag wat voor impact de maatregelen, om het 

virus onder controle te krijgen, hebben op ons leven en welzijn. 

Ik begreep dat een paar leden en hun partners erg ziek zijn geweest, maar gelukkig weer aan de betere 

hand zijn. 

Iedereen zal in de afgelopen maanden het koor, het zingen en de contacten met de koorleden gemist 

hebben. Daarbij viel en valt de wekelijkse activiteit op de donderdagavond weg,- de vaste repetitie 

avond voor het koor. 

We hadden voor dit jaar diverse leuke activiteiten op het programma staan, maar deze kunnen nu niet 

doorgaan en het bestuur zal zeker deze, zo mogelijk, doorschuiven naar het volgend jaar. 

Ook in de contacten met onze dirigente, Jacqueline, merk ik dat zij het koor ook erg mist en allerlei 

manieren wil  bedenken om zo mogelijk toch te gaan zingen, waarbij we de maatregelen van de 

regering in acht nemen.  

Maar wat zijn nu de vooruitzichten voor ons koor? 

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar het bestuur heeft 

besloten dat  we zeker tot 1 september geen actie ondernemen om de 

repetities te hervatten, mede ook ingegeven door de bond van 

zangkoren. 

We wachten de resultaten van de diverse onderzoeken over ‘koorzang 

in coronatijd’ en  de adviezen en richtlijnen van de regering af. 

Hoe de wereld er na 1 september uitziet en wat dan mogelijk is, 

moeten we dan bekijken en bespreken met elkaar. 

We hopen dat de coronatijd niet al te lang gaat duren en jullie het 

enthousiasme in het samen zingen niet vergeten zijn. 

Het zijn gekke tijden en menigeen zal zich eenzaam of alleen voelen, 

nu we geen of weinig contact mogen hebben met anderen op een 

manier die we al ons hele leven kennen:  gezellig bij elkaar zitten,  

op de koffie komen, knuffelen enz. 

Ik hoop dat het goed gaat met iedereen en dat we het vol kunnen 

houden in deze periode van afstand houden en dat we mogen 

uitkijken naar de tijd van vóór het coronavirus. 

Namens het bestuur wens ik iedereen ‘blijf gezond en let goed op 

jezelf en op elkaar’. 

Ik hoop jullie weer in goede gezondheid te ontmoeten. 

P.S: blijf zingen . . . .  al is het maar in de badkamer! 

Jullie voorzitter . .  Marij Palmen-Sijben 


