
 
 

Om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met de leden 
van het Ulfts Mannenkoor en De Vriendenkring, heeft het bestuur besloten de 
komende periode wekelijks een nieuwsbrief te maken en te versturen. In ieder geval
per e-mail. Leden zonder email-adres krijgen de nieuwsbrief in een ‘hard-copy’
thuisbezorgd. 
We denken met deze nieuwsbrief in ieder geval direct te kunnen inspelen op de 
actualiteit en u op de hoogte houden van nieuws, de laatste ontwikkelingen en ‘lief en
leed’. Veel leesplezier toegewenst!

De redactie

nieuwsbriefExtra



 
Aangescherpte maatregelen en de gevolgen voor de repetities van het UMK? 

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn vanavond nieuwe maatregelen afgekondigd 
om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur 
en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. De maatregelen zijn erop gericht om de 
kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de 
samenleving en de economie op slot te doen. 

GEEN gevolgen voor de repetities van het Ulfts Mannenkoor! 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor heeft met name gekeken naar maatregelen die de repetities 
zouden kunnen raken. Bijvoorbeeld of de nieuwe regel dat het aantal personen per ruimte de 
komende drie weken wordt beperkt tot 30, gevolgen heeft voor de  repetities van het Ulfts 
Mannenkoor en of die repetities ook zouden moeten worden aangepast. Op de site 
www.rijksoverheid.nl staat te lezen dat dat niet hoeft. De informatie op deze pagina is aangepast op 
basis van de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur. 
 
Rijksoverheid: Coronavirus en regels voor zingen en zangkoren 
28 september 2020: Zangkoren mogen zingen. Wel moet iedereen in het koor zich aan de regels 
houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Koorleden moeten bijvoorbeeld in 1,5 
meter afstand van elkaar blijven. Zangkoren mogen repeteren en optreden als zij zich houden aan de 
regels. Het gaat om momenten voor, tijdens en na repetities. Dus ook als de koorleden bijvoorbeeld 
samen pauzeren en koffiedrinken.  
 
De volgende regels gelden binnen en buiten: 
Koorleden houden zich aan de basisregels die voor iedereen gelden en die uitgebreid beschreven 
staan in het protocol dat voor het Ulfts Mannenkoor is opgesteld en goedgekeurd. Zoals 1,5 meter 
afstand houden. En handen wassen. Alle koorleden krijgen een gezondheidscheck. Zijn er koorleden 
die klachten hebben die passen bij corona? Dan blijven zij thuis. Koren krijgen het advies om niet 
achter elkaar te staan, maar zigzag te staan. Deze regels gelden voor professionele koren en voor 
amateurkoren.  
 
Richtlijnen RIVM binnenruimte 
Voor de binnenruimte waar zangkoren zingen zijn richtlijnen van het RIVM. Bijvoorbeeld: 
Er zijn looproutes. Toiletten hebben voldoende zeep en papieren handdoekjes. De basisregels waar 
iedereen zich aan moet houden, hangen op verschillende plekken zodat iedereen ze kan lezen. 
 
 
 
 
 



 
 

Gezondheidscheck 
Zoals we telkens benadrukken. Voordat je aan de groepsrepetitie kunt deelnemen moet je de 
volgende vragen allemaal met NEE kunnen beantwoorden: 
 

• Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? 
Hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten? 

• Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
• Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in 

een lab)? 
• Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de 

afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 
• Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

Pas als je alle bovenstaande vragen met NEE hebben kunnen beantwoorden ben je welkom op de 
groepsrepetitie van het Ulfts Mannenkoor in de SSP-hal op het DRU-Industriepark. 
 
Tenslotte  
Als we ons met z’n allen aan de regels houden, kunnen we onze repetities gewoon doorzetten. Dat is 
fijn. Zo kunnen we de komende periode met een ‘gerust hart’ werken aan de voorbereidingen van 
het ‘digitale’ kerstconcert. Tot morgen! 

Namens het bestuur van het Ulfts Mannenkoor 
 
 
Ton Menke [voorzitter] 

 



 

  
 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

28 september 2020

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Binnen en buiten Thuis

Voor bezoek thuis geldt: 
maximaal 3 personen (exclusief 
kinderen t/m 12 jaar).

Binnen totaal maximaal 
30 personen.

Buiten totaal maximaal 
40 personen.

Uitzonderingen gelden voor onder 
andere uitvaarten, detailhandel en 
scholen. Voor culturele instellingen 
kunnen lokaal uitzonderingen 
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties, 
bijvoorbeeld musea en 
monumenten, geldt: bezoek 
op basis van een reservering 
per tijdsvak.

Gezelschappen tot 
maximaal 4 personen, 
zowel binnen als buiten.

Kom je terug uit een gebied 
met een oranje reisadvies 
vanwege corona, dan ga je 10 
dagen in thuisquarantaine. 
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar 
de kinderopvang, school en sport. 

Vermijd drukke 
plekken.

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je handen 
en nies in je elleboog.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen. 
Kijk voor actuele informatie op de website van de 

gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Werk

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

30

3

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een niet-
medisch mondkapje verplicht. 

Vervoer

Beperk je aantal reizen.

Het aantal besme!ingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal 
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Sport

Geen publiek bij sport, zowel 
amateur als professioneel.

Sluiting van sportkantines.

Horeca  (eet- en drinkgelegenheden)

Vanaf 21.00 uur geen 
nieuwe bezoekers.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de 
deur), een gezondheidscheck 
en een vaste zitplaats zijn altijd 
verplicht. Bezoekers worden 
gevraagd zich te registeren.

Sluiting a!aalrestaurants 
uiterlijk om 2.00 uur en 
geen verkoop van alcohol 
na 22.00 uur.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registeren.


