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Beste koorleden 
 
 
Hopelijk zijn jullie gezond en wel deze moeilijke periode doorgesparteld. We geraken stilaan uit de wurggreep van 
het coronamonster en we kunnen weer plannen maken voor de toekomst. 
 
Onze raad van bestuur zat dan ook op vrijdag laatstleden opnieuw samen en graag delen wij de beslissingen 
mee die genomen werden. 

 
1) Fietstocht (22/08) 
 
Aangezien we niet weten welke coronamaatregelen er van kracht zullen zijn op 22/8 zijn we genoodzaakt om met 
de richtlijnen te werken die momenteel gelden. Die maken het moeilijk om een traditionele fietstocht te 
organiseren. 
 

Hou zondag 22 augustus  2021 in ieder geval maar vrij want we voorzien een alternatief 
programma !!!! 
Hou je mailbox in de gaten want er komt een afzonderlijke uitnodiging aan. 
 
Het bestuur hoopt om in ieder geval volgend jaar, indien de omstandigheden het toelaten, opnieuw een fietstocht 
te laten plaatsvinden. 
Noteer alvast de volgende data in je agenda: 
- zondag 21 augustus 2022; 
- zondag 20 augustus 2023.  
 
2) Heropstart repetities 
 
We starten de repetities op maandag 23 augustus 2021 op voorwaarde dat we op een normale manier kunnen 
zingen, d.w.z. zonder mondmasker, zonder afstandsregels en met alle leden. Zo niet stellen we de start uit tot het 
kan en mag. 
 
3) Heropstart uitvoeringen 
 
We moeten voldoende tijd hebben om onze stemmen opnieuw te roderen, daarom werd beslist om te passen 
voor de “paardenviering”. 
 
Aangezien we niet weten wanneer we kunnen heropstarten zal de viering voor het Koorfeest in principe onze 
eerste uitvoering zijn (als we voldoende kunnen repeteren). 
Het etentje in “Delicatesse” gaat in ieder geval door (als de coronaregels in november dit toelaten). 
 
4) Samenstelling repertoire voor diverse gelegenheden 
 
Na deze lange periode van inactiviteit is het opportuun om een paar wijzigingen door te voeren op het vlak van 
programmatuur. Koor en Stem benadrukt dat na een zo lange periode van non-activiteit een koor terug van quasi 
nul moet herbeginnen. 
 
We zullen vanuit een basispakket starten, namelijk: 
-  1 volledige mis voor de kerstviering 
-  1 volledige mis voor de bedevaartsmis te Dadizele 
-  1 volledige mis voor Paardenviering, Koorfeest en andere 
-  1 volledige mis voor begrafenissen 
 
Met dien verstande dat we pogen om in deze missen een gemeenschappelijk geheel te vormen, waar we niet 
meer van afwijken.  
Het verschil moet enkel terug te vinden zijn in de verschillende thematieken waarrond een misviering gebeurt. 
Dit wil zeggen dat eenmaal de oplijsting is gebeurd, alle anderen partituren weg mogen. 



Pieterjan zal vanuit deze basispakketten werken om nadien - eenmaal deze basispakketten erin zitten - nieuwe 
liederen toe te voegen. 
 
Op die manier blijft er voldoende tijd over om eventueel te repeteren voor diverse concerten, eventueel met 
andere koren. 
 

  

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur van het Eligiuskoor 


