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Beste koorleden, 

 

Jarenlang hadden we de gewoonte om elkaar op maandagavond op de repetities en tijdens de 

uitvoeringen te ontmoeten. 

Op die momenten konden we telkens onder leiding van onze dirigent ons inspannen voor en genieten 

van de verschillende liederen. 

Ook na het koor, voor diegenen die zich konden vrijmaken, waren deze momenten belangrijk voor onze 

sociale contacten. 

 

Het jaar 2020 kondigde zich aan als een druk bezet jaar met daarbij in het voorjaar van 2021 een 

trilogie van concerten (Kuurne, Roeselare en Eernegem). 

Dit alles is echter anders uitgedraaid. Door de huidige crisis - want zo mogen we deze periode noemen 

- werd alles op een nimmer geziene manier door elkaar geschud. 

 

In eerste instantie hadden we de repetities voor korte tijd uitgesteld, wat daarna leidde tot het 

uitstellen op lange termijn. 

Daaraan verbonden werden ook alle uitvoeringen afgeschaft. 

Hier bovenop komt dat het concert dat gepland was in 2021 wordt uitgesteld tot 2022. Wanneer in 

2022 moet nog worden besproken. 

Voorlopig hebben we gesteld dat de repetities en activiteiten zouden herstarten midden augustus. De 

eerste activiteit na de eerste repetitie zou dan de fietstocht zijn. 

Zoals jullie konden lezen in de nieuwsbrief van Koor en Stem, die Piet jullie telkens doorstuurt, 

adviseert Koor en Stem de koren om niets op te starten voor eind augustus. 

 

Zingen met een afstand van 1,5 meter tussen elk koorlid (zijdelings, voor en achter) en een 

mondmaker op, is iets wat we niet willen, kunnen en zullen doen. 

 

Daarnaast zijn echter heel wat onzekerheden; namelijk wij weten niet: 

- wanneer en hoe de gemeente de L!NK zal vrijgeven voor activiteiten van verenigingen; 

- wat de federale en Vlaamse overheid zal beslissen voor de evenementen de komende weken en 

maanden; 

- wat de risicofactor is voor onze gezondheid als we (te vroeg) terug bij elkaar komen; 

 

Dit alles maakt het zeer moeilijk en tegelijkertijd onmogelijk om op korte en middellange termijn 

voorspellingen te doen en de daaraan verbonden beslissingen te nemen. 

 

Het bestuur volgt enkel de officiële berichtgeving van het crisiscentrum van de Federale overheid en 

niet de zovele veronderstellingen/voorspellingen die ons rond de oren worden geslagen in kranten, 

radio en tv die uiteindelijk tot niets leiden. 

Het bestuur zal dan ook op het gepaste tijdstip de nodige beslissingen nemen om zo snel als mogelijk 

op een gezonde en aangename manier de repetities en de activiteiten te herstarten. 

Wij rekenen ten zeerste op jullie begrip en geduld in deze moeilijke periode. 

 

Het bestuur van het Eligiuskoor. 
 


