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Beste koorvrienden, 
 

Het bestuur van het Eligiuskoor wenst jullie een hoopvol vrolijk en zalig  Paasfeest. In 

normale tijden zou deze periode onze 27ste verjaardag inluiden. Door de huidige 

maatregelen moeten we echter elk op zijn en/of haar eiland een feestgevoel creëren.  

Maar positief zoals we steeds zijn: alles komt goed, mits het nodige geduld. 

 

Het bestuur heeft online een vergadering achter de rug en heeft een aantal zaken 

beslist. 

 

Maar eerst willen we een woord wijden aan Jean Pattyn, 

die op 31 maart overleed.  

Jean was jarenlang trouw koorlid en toen hij door ziekte 

niet meer kon deelnemen aan de repetities en 

uitvoeringen, wisten we dat Jean een van de trouwste 

fans bleef van ons koor. Bij iedere uitvoering, probeerde 

hij zo goed en kwaad mogelijk aanwezig te zijn om ‘zijn 

koor’ te mogen meemaken. Na iedere uitvoering, wist Jean 

ons steeds te boeien met zijn opgewektheid, alhoewel we 

wisten dat zijn gezondheid niet goed was. Over zijn ziekte 

spreken was voor Jean geen probleem, maar klagen over zijn ziekte stond niet in zijn 

woordenboek.   

 

Beslissingen van het bestuur: 

- Naar aanleiding van de voortdurende pandemie en de zeer wisselende 

maatregelen die door de overheid worden genomen, is beslist om alle repetities 

en uitvoeringen die opgenomen waren in onze agenda tot en met eind juni, te 

annuleren.  

Vanaf 3 april 2021 zal onze agenda ook in die zin aangepast worden. 

 

- Om toch wel positief te blijven, mikken we op een nieuwe startdatum. Het 

bestuur heeft daarom beslist om – toch voorlopig – de fietstocht van 22 augustus 

als hernieuwde start van ons koorgebeuren vast te leggen. Dus, noteer alvast 



 

 

deze datum in jullie agenda. De verantwoordelijken voor de fietstocht hebben ons 

verzekerd dat zij de nodige voorbereidingen zullen opstarten, waarvoor dank van 

allen. 

 

- Een activiteit die nu al in het verschiet ligt: een optreden voor de bewoners van 

het Woon- en zorgcentrum Rustenhove te Ledegem; dit in het kader van zingen 

voor mensen met dementie. We kregen reeds de vraag om zo snel mogelijk daar 

te zingen, maar de huidige maatregelen dwingen ons om zeker niet voor 

september/oktober dit te kunnen/mogen doen. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur van het Eligiuskoor. 


