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                       Nieuwsbrief Eligiuskoor 

juli 2020 

 
Beste koorvrienden, 
 

De coronapandemie houdt ons nog steeds in de greep waardoor een normale koorwerking nog niet 
mogelijk is. Het bestuur blijft de evolutie van de pandemie en in het bijzonder de richtlijnen voor koren op 
de voet volgen. We leven op hoop en hebben in ieder geval voor 2021 al heel wat vooruitzichten. Ga eens 

piepen op onze website: www.eligiuskoor.be 
 

Nog even knarsetanden en dan vliegen we er weer in. We zien elkaar in ieder geval terug op  
14 november voor ons etentje in Huyze Delicatesse. 
 
Hieronder nog wat nieuwtjes en het relaas van de raad van bestuur van maandag 13 juli ll. 

 

1. Ledennieuws 

Geboorte van FERGUS, kleinzoon van Piet Raepsaet en Caroline Wallecan 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hartelijke gelukwensen voor de ouders en de grootouders.  

 
 
2. Fietstocht 2020/2021 
 

Zoals eerder gemeld gaat de fietstocht dit jaar jammer genoeg niet door. Hou alvast de datum vrij voor de 
fietstocht van volgend jaar die doorgaat op 22 augustus 2021. 
 
We zoeken een 6-tal vrijwilligers om deze fietstocht te organiseren. 
Mochten er mensen zijn die zich geroepen voelen gelieve dan contact op te nemen met onze secretaris of 
met een ander bestuurslid. 

 
 
 
 
 

3. Richtlijnen vanuit koor en stem 

http://www.eligiuskoor.be/


Pagina 2 van 3 

 

 
Deze werden reeds in de vorige nieuwsbrief vermeld.  
 
De belangrijkste items waren de verplichting om een mondmasker te dragen, het respecteren van een 
afstand van 2 meter tussen iedere zanger (links, rechts, vooraan, achteraan), het plaatsen van plexiglas 
voor de dirigent, de risicoanalyse, het draaiboek, het vooraf inschrijven, het respecteren van talrijke 
hygiëneregels, het aanduiden van een aanspreekpunt e.d. 
Door de afstandsregels zouden niet alle zangers momenteel kunnen deelnemen aan de repetities in ons 
lokaal. Zoals de regels nu opgesteld zijn, wil dit zeggen dat we maximum 21 koorleden mogen laten 
repeteren. Met andere woorden, van de in totaal 41 koorleden (dirigent en begeleider niet meegerekend) 
zouden we 20 koorleden moeten weigeren. Een keuze die we niet willen maken. 
 
In de foto hieronder zie hoe ons repetitielokaal eruitziet, conform de huidige regelgeving. 
 

 
 
Een andere locatie is niet onmiddellijk beschikbaar. 

 
 

4. Herneming van de repetities – eventuele heropstart. 
 
In de vorige nieuwsbrief hadden we vooropgesteld dat de repetities opnieuw zouden opstarten op 
maandag 17 augustus. 
 
In de bestuursvergadering van 13 juli laatsleden is beslist om momenteel niet op te starten op 17 
augustus. 
Het bestuur is het over eens dat met de huidige maatregelen (zie punt 3) en met de berichtgeving over 
Ledegem over het stijgend aantal besmettingen een aangename en verantwoorde koorwerking niet 
mogelijk is.  

 
We zullen heropstarten als er opnieuw onder “normale” omstandigheden kan gezongen worden. 
Aangezien de evolutie van de coronacrisis niet te voorspellen is kan nu onmogelijk een definitieve datum 
voor de heropstart worden vooropgesteld. De koorwerking wordt dus voorlopig opgeschort.  
Het bestuur volgt de richtlijnen van de overheden en “Koor & Stem” verder op. In functie daarvan zal 
regelmatig nagegaan worden of een heropstart verantwoord is. De beslissing daaromtrent wordt dus 
maand per maand vooruitgeschoven. 
We houden jullie zeker op de hoogte 
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5. Uitvoeringen die we nog kunnen en mogen aangaan in 2020 
 
Uit de richtlijnen van het bisdom Brugge blijkt dat momenteel nog geen koorzang of volkszang mogelijk is 
tijdens de vieringen. Alhoewel het paardencomité liet weten dat de paardenkoers doorgaat zal er niet 
gezongen worden indien er een mis gepland is. We moeten immers ook de nodige tijd hebben om in alle 
rust te kunnen repeteren. 
 
Wat het koorfeest op 14 november betreft zou het etentje in principe doorgaan. Of dit zal voorafgegaan 
worden door een gezongen mis laten we nog in het midden. We moeten ook nog afwachten of de 
kerstvieringen met ons koor zullen kunnen doorgaan. 
Voorlopig kan er ook niet gezongen worden in het WZC te Ledegem. Het WZC  is nu opnieuw gesloten 
voor de bezoekers aangezien er in de gemeente weer een aantal coronabesmettingen opgedoken zijn. 

 
 
6. Toekomstmuziek 
 

Het bestuur blijft enthousiast om de koorwerking terug op te starten als er enigszins “normaal” kan 
gezongen worden. We wachten op de teleurgang van de pandemie en leven op hoop.  

 
 
7. Volgende bestuursvergadering 

 
De datum en de agenda voor de volgende vergadering is nog niet vastgelegd, aangezien deze afhankelijk 
is van de evolutie met betrekking tot de problematiek. 

Ieder koorlid mag agendapunten toevoegen aan deze vergadering. Gelieve deze tijdig door te sturen naar 
Piet Raepsaet opdat we – indien nodig – het nodige opzoekwerk kunnen verrichten.  

Houd het gezond en kom zeker terug zingen als het mag en kan! 
 
 
 
 
 
 
 


