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Nieuwsbrief Eligiuskoor       16 juni 2020 
 

Beste koorvrienden, 
Wij houden eraan om jullie op de hoogte houden over het wel en wee van ons koor. 
Daarom vinden we het noodzakelijk dat jullie weten wat er allemaal achter en voor de schermen gebeurt 
opdat wij als koor (in de toekomst) nog kunnen/mogen functioneren. 
 
Maar alvorens van start te gaan met allerlei richtlijnen en regels waarmee we de laatste maanden overstelpt 
werden en worden, toch enkele andere leuke nieuwtjes. 
 
1. geboorte van Stiene, dochter van Piet Detailleur en Elise Wuyts. 
 

  
Wij feliciteren van harte onze jonge ouders. 
 
 
2. geboorte van Feline, kleindochter van Piet Raepsaet en Caroline Wallecan 
 

 
Hartelijke gelukwensen voor de ouders en de grootouders. 
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3. Maatregelen vanuit de overheid met betrekking tot COVID-19  
 

De overheid heeft beslist dat koren niet mogen samenkomen en dit zeker al tot en met 30 juni. 
Dit staat te lezen in de richtlijnen van het Departement Cultuur: 

 

Welke activiteiten mogen nog niet? 

Conform de besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad mogen alle ‘georganiseerde 
activiteiten’ worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland (bvb. 

bioscopen vanaf 1/7), en/of als het om ‘hoog risico-activiteiten’ gaat. En dat natuurlijk 

altijd op basis van de voorschriften en geldende veiligheidsmaatregelen, waaronder de 

afstandsregels, de bubbels, enz. 
Een aantal specifieke activiteiten in de cultuursector houden een verhoogd risico op 

overdracht van druppels en infectie in, en worden voorlopig nog verboden: 

• (koor)zang en alles wat aanleiding geeft tot luid spreken of roepen 

• alle activiteiten waar blaasinstrumenten bij betrokken zijn 
• alle activiteiten waar nauw ‘fysiek contact’ bij nodig is (bepaalde vormen van 

dans, toneel, …). 

Er wordt hard gewerkt om hierover de nodige richtlijnen te ontwikkelen zodat ook deze 

activiteiten zo snel als mogelijk terug kunnen opgestart worden. Enkel voor professionele 

actoren (beroepsdansers, beroepsacteurs, …) kan hiervoor een uitzondering worden 
gemaakt. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse 

en plan van aanpak is opgesteld. 

 
3. Richtlijnen vanuit Koor en Stem  

 

Koor en Stem - de overkoepelende organisatie van koren waarvan wij lid zijn – heeft een (voorlopige) 
leidraad opgesteld waarin de punten staan opgesomd die een koorbestuur dient te volgen. Wij 
nemen een greep uit deze richtlijnen: 

De organisator: 
 maakt een risicoanalyse vooraf met betrekking tot deelnemers, de locatie, de aard van de 

activiteit en de verplaatsing voor, tijdens en na de activiteit en neemt in functie daarvan de 
nodige beslissingen of maatregelen.  

 communiceert vooraf en tijdens de activiteit over de maatregelen en indien door 
deelnemers nadien besmetting wordt gemeld, wordt ook na de activiteit het nodige 
gecommuniceerd. 

 regelt het gebruik van de locatie en de voorziening van preventiemateriaal zodanig dat de 
kans op besmetting zo laag mogelijk wordt.  

 laat de activiteit zelf op elk moment met een zo laag mogelijk risico op besmetting 
verlopen.  

 evalueert en stuurt bij vanuit het oogpunt van besmettingspreventie tijdens en na de 
activiteit.  

 stelt een coördinator aan die geen deel uitmaakt van de organisatie en die toeziet op het 
naleven van de richtlijnen. 

 
4. Wijzigingen in de agenda van ons koor. 

 

Deze covid-19-crisis zorgt ervoor dat wij onze agenda moeten herzien. Het is niet eenvoudig om deze 
beslissingen, naar de toekomst toe, te nemen. Beslissingen waarvan wij niet weten of we niet te 
voorzichtig zijn of niet voorzichtig genoeg waren.  
Wat nu van tel is kan binnenkort niet meer gelden of kan als overdreven worden beschouwd.  
Langs de andere kant, als we bewust risico’s nemen, zetten we de gezondheid van jullie op het spel. 
Wat voor het bestuur op de eerste plaats komt, is de gezondheid van ieder koorlid afzonderlijk.  
De toekomst zal uitwijzen of de maatregelen die we onszelf opleggen goed waren of niet.  
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4.1 Hervatten repetitie 17 augustus 2020 
 

Wij voorzien het heropstarten van de repetities – weliswaar onder voorbehoud – op maandag 
17 augustus.  
Waarom onder voorbehoud? Zoals je eerder kon lezen in deze nieuwsbrief, dienen we aan 
allerlei – reeds bekende en nog vast te leggen – richtlijnen voldoen. Als bestuur leggen we 
onszelf een deadline op om alvast een poging te ondernemen om te voldoen aan de 
noodzakelijke vereisten. 
Hoe we deze eerste repetitie zullen organiseren, zal in de eerstvolgende maanden door het 
bestuur worden uitgezocht. 
Jullie merken dat een repetitie organiseren geen evidentie (meer) is. De regel van 1,5 m 
tussenruimte zal nog lange tijd gelden. Wij willen ons als bestuur engageren om dit zo perfect 
mogelijk uit te voeren.  
Of de heropstart definitief is op 17 augustus, is nog geen vaststaand feit. Dit wordt besproken 
op de eerstvolgende bestuursvergadering. 

 
4.2 Fietstocht 23 augustus 2020 

 

De fietstocht, die een jarenlange traditie was, zal dit jaar niet doorgaan. De redenen hiervoor 
zijn, onder meer: 
- Wij weten niet wat de mogelijkheden op het vlak van de horeca zullen zijn op deze datum. 

Met hoeveel kunnen we tegelijkertijd binnen in een café? Nu is de regel maximum 10 aan 
1 tafel, behorend tot dezelfde bubbel van 10 mensen die gedurende 1 week dezelfde 
moet zijn. 
Als we ervoor opteren om alle rustpunten buiten te doen, blijft deze beperking ook 
gelden. Met het gegeven, dat we bij slecht weer geen enkele schuilplaats hebben. 

- Een groep fietsers die tot eenzelfde vereniging behoort, moet begeleid worden door een 
toezichter die constant de deelnemers erop wijst dat regels zoals afstand houden nog 
steeds van tel zijn. 

- Een fietstocht organiseren vraagt voorbereiding. Omdat we niet weten wat allemaal op 
die datum zal en kan mogelijk zijn, komen we in een situatie waarin de nodige 
inspanningen om deze fietstocht te organiseren, mogelijks voor niets zijn geleverd. Uit 
respect voor de organisatoren moeten we hiermee ook rekening houden. 

- Onze gebruikelijke barbecue, volgend op de fietstocht, moet tevens aan al die bestaande 
richtlijnen voldoen.  

 
4.3 Zingen voor mensen met dementie in het WZC Rustenhove te Ledegem op 10 september 2020 

 

Deze wordt om duidelijke gezondheidsredenen uitgesteld. De eerstvolgende uitvoering staat 
gepland op 10 december dit jaar. Wij duimen er alvast voor dat deze uitvoering kan 
doorgaan. De mensen in het WZC – zowel de noodlijdende mensen als het 
omkaderingspersoneel – zien er al naar uit.  

 
4.4 Jubileumviering 3 oktober 2020 te Wenduine 

 

De jubilarissen hebben ons laten weten dat zij hun jubileum uitstellen tot volgend jaar en 
hebben ons reeds een datum voor 2021 voorgesteld. Deze zal later nog gecommuniceerd 
worden. 
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4.5 Paardenviering 4 oktober 2020 te Sint-Eloois-Winkel 
 

Het comité dat de Paardenkoers organiseert liet ons alvast weten dat de Paardenkoers 
doorgaat.  
Ieder jaar werden wij gevraagd om een misviering op te luisteren. Een gegeven waarop het 
comité steevast op rekenende. Wij wachten alsnog op de goedkeuring van de 
bisschoppen/de plaatselijke priester om terug aan koorzang te mogen doen. Momenteel is dit 
verboden tijdens de misvieringen en het ziet er naar uit dat dit niet onmiddellijk de grootste 
prioriteit heeft. 

 
 4.6 Koorfeest 14 november 2020 te Rollegem-Kapelle 

 

Als er geen misviering mag/kan doorgaan, achten wij het toch wenselijk dat er een koorfeest 
kan georganiseerd worden. Dit zal dan gebeuren volgens de richtlijnen die dan van toepassing 
zullen zijn voor de horeca (restaurants).  

 
4.7 De daaropvolgende uitvoeringen 

 

Over deze uitvoeringen zal na de eerstvolgende bestuursvergadering gecommuniceerd 
worden. 

 
5. Bestuursvergadering op 13 juli 2020 

 

Het bestuur komt samen op maandag 13 juli. 
Onze  agendapunten zullen voornamelijk in het teken staan van het hervatten onze activiteiten. 

 Wij geven jullie nu al de voornaamste agendapunten mee: 
- Opstart repetities 17 augustus? 
- Richtlijnen vanuit de overheid / bisdom voor de koren. 
- Welke uitvoeringen na de opstart van de repetities.  
- Koorfeest 14 november. 
 
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. 

 
6. Belangrijke wens voor iedereen 
 

Het is gebruikelijk dat wij elkaar in de maand januari een goede gezondheid toewensen.  
Nu nog meer is deze wens in deze tijden een noodzakelijke realiteit.  
Wij houden eraan om diegenen die van zeer nabij of in hun kennissenkring met tegenslagen 
geconfronteerd werden - nu en in het verleden - ons medeleven en sympathie te betuigen. 

 

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


