
Herberg Oude Kerk Zoetermeer

Nieuwe maatregelen voor concertbezoek: 
Coronatoegangsbewijs en legitimatie verplicht

vanaf 25 september 2021

Vanwege de overheidsmaatregelen die op 14 september zijn afgekondigd, zijn
wij vanaf 25 september 2021 verplicht om bij onze concerten in de Oude Kerk
Zoetermeer alleen bezoekers toegang te geven die bij de entree een geldig
Coronatoegangsbewijs plus een geldig identiteitsbewijs (paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs) kunnen tonen. Dit geldt voor bezoekers vanaf 13
jaar. 

Het Coronatoegangsbewijs bestaat uit een QR-code die wordt getoond in de
Coronacheck-app op uw smartphone of een QR-code die door u is uitgeprint.
Deze QR-code wordt bij de entree door ons uitgelezen met een smartphone ter
verificatie. 

Deze regeling gaat in vanaf het Orgelconcert op zaterdag 25 september en
het Lunchpauzeconcert op woensdag 29 september. 

Reserveren voor een concert is niet meer nodig. 

Een Coronatoegangsbewijs kan worden aangemaakt als u volledig bent
gevaccineerd, recent bent hersteld van Corona of een negatieve testuitslag van



maximaal 24 uur oud heeft ontvangen van een testlokatie. 
Verdere uitleg over het aanmaken en gebruiken van een
Coronatoegangsbewijs kunt u vinden in dit nieuwsbericht op onze website: 
https://www.herbergoudekerk.nl/nieuwsbericht.php?id=222 
Onze vrijwilligers bij de ingang kunnen u assisteren bij het tonen van de QR-
code. 

Wij begrijpen dat dit voor u extra regelwerk betekent en dat dit belemmerend
kan werken. Het invoeren van het Coronatoegangsbewijs is de enige manier
om onze concerten vanaf 25 september te kunnen voortzetten. Andere
alternatieven zijn door de overheid helaas niet toegestaan. 

Wij hopen op uw begrip voor deze maatregelen en hopen u bij onze
concerten te mogen blijven ontmoeten. 

Graag tot ziens. 

 

Lunchpauzeconcerten

Voor de komende weken staan op woensdagen van 12:45 - 13:15 uur de
volgende Lunchpauzeconcerten gepland: 

22 september: Johann Markel (vleugel) & Sebastiaan van der Bergh (cello) 

https://www.herbergoudekerk.nl/nieuwsbericht.php?id=222


29 september: Albert Brussee (vleugel) 

6 oktober: Annemieke IJzerman (harp) 

13 oktober: Pauline Schenkelaars (blokfluit) & Ronald de Jong
(klavecimbel) 

20 oktober: Roberto Guijarro (vleugel) 

27 oktober: Laura Rafecas (viool) & Rodrigo Robles (vleugel) 

3 november: Henk Linker (orgel & klavecimbel) & Valeria Boermistrova
(sopraan) 

10 november: Ronald de Jong (orgel) 

17 november: Andrew Wong (barokviool), Anna Lachegyi (viola da
gamba) & Mimoe Todo (klavecimbel) 

 

Orgelconcerten

Deze Orgelconcerten zullen plaatsvinden van 15:00 tot 16:00 uur in de Oude
Kerk in Zoetermeer: 

 zaterdagmiddag 25 september 2021: Orgelconcert door Ronald de Jong 
 als onderdeel van het Festival Historisch Zoetermeer 

 zaterdagmiddag 27 november 2021: Orgelconcert door Ronald de Jong 
    
 



Carillonconcerten

Carillonbespelingen vinden maandelijks plaats op zaterdag van 12:00 - 13:00
uur door Gijsbert Kok, met een gevarieerd repertoire: 

zaterdagmiddag 2 oktober 2021: Populair programma 

zaterdagmiddag 6 november 2021: Frans programma 

zaterdagmiddag 4 december 2021: Sinterklaasconcert 

zaterdagmiddag 18 december 2021: Kerstprogramma 

Deze concerten kunnen in de buitenlucht worden beluisterd in de Dorpsstraat
of in het Wilhelminapark. 
 

Bijzondere maatregelen en voorwaarden voor het
bezoeken van onze concerten in de Oude Kerk

Bij onze concerten sluiten wij aan op de bijzondere maatregelen en
voorwaarden die door de overheid zijn aangegeven: 

- Voor uw bezoek is vanaf 25 september een Coronatoegangsbewijs plus 
  geldig identiteitsbewijs verplicht. 

- Reserveren voor een concert is niet meer nodig. Plaatsen zijn beschikbaar 
  totdat de maximale zaalcapaciteit is bereikt. 



- Zie voor de verdere bijzonderheden onze website: www.herbergoudekerk.nl 

Wij hopen u te mogen ontmoeten bij onze concerten.  

Heel hartelijk welkom!

Nieuwsbrief

Wij stellen het op prijs als u deze digitale nieuwsbrief wilt verspreiden onder uw
relaties, vrienden en bekenden. Wilt u verzekerd zijn van toezending van onze
nieuwsbrieven, dan kunt u zich hiervoor inschrijven op onze website: 
https://www.herbergoudekerk.nl

De Herberg | Dorpsstraat 59 | 2712 AD Zoetermeer 
info@herbergoudekerk.nl | www.herbergoudekerk.nl 

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief 
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