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Datum: 

21-04-2021 
 

 

Groen licht voor jeugdrepetities in De Muziekfabriek 
Goed nieuws: onze jeugd mag weer 

samen muziek maken! We hebben 

van de gemeente Bernheze akkoord 

gekregen voor het hervatten van de 

groepsrepetities in De Muziekfabriek 

voor onze jeugdleden t/m 17 jaar. 

Vanzelfsprekend moeten we het 

coronaprotocol van de KNMO 

naleven bij heropening van De 

Muziekfabriek. Ook vragen wij 

iedereen zich aan de bekende basis 

hygiëne- en gedragsregels te 

houden. Houd dus 1,5 meter 

afstand, was vaak je handen, hoest 

en nies in je elleboog en blijf thuis bij 

klachten.  

 

Helaas mogen we De Muziekfabriek nog niet openstellen voor individuele muzieklessen en 

groepsrepetities voor volwassenen. Maar ook voor deze activiteiten gloort weer licht aan de 

horizon. In het Corona Openingsplan van de Rijksoverheid staat opgenomen dat kunst- en 

cultuurbeoefening op binnenlocaties weer wordt toegestaan vanaf stap 2. Deze stap is op 

z’n vroegst mogelijk vanaf 11 mei. Laten we daar op hopen! 

  

Momenteel stemmen we met de docenten en dirigenten af hoe we de groepslessen voor 

onze jeugdleden gaan organiseren en inplannen. Omdat 1-op-1 individuele muzieklessen nog 

niet toegestaan zijn, zijn wij met docenten en dirigenten in overleg of zij enkele individuele 

muzieklessen kunnen samenvoegen en zodoende groepjes kunnen inrichten. Zo kunnen 

onze leerlingen weer lering en plezier halen uit het samen musiceren. Onze jeugdleden en 

hun ouders ontvangen snel meer informatie over het hervatten van de groepsrepetities.  

 

 

  

We gaan weer 

(een klein beetje) 

beginnen! 
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Bestuursmededeling: Einde bestuursperiode Ellen Pouwels 
 

Beste leden van Muziekvereniging Servaes, 

 

Veel eerder dan verwacht en gehoopt, komen wij met de mededeling dat Ellen Pouwels 

heeft besloten te stoppen als bestuurslid van Muziekvereniging Servaes. Met veel pijn in 

haar hart is ze tot deze keuze gekomen.  

 

Ellen heeft al een poos het gevoel de verbinding met het bestuur te zijn verloren. Wetende 

dat iedereen zijn bestuurstaken met de beste intenties uitvoert, bleken onze stijlen van 

bestuurlijk samenwerken niet op ieders behoeften aan te sluiten. Ondanks dat hier 

meermaals over gesproken is, kreeg Ellen hier steeds meer last van. Of zoals Ellen het zelf 

verwoord: “Daar waar ik voorheen ‘licht gaf’ als ik over haar Servaes praatte, riep dat de 

laatste tijd steeds meer verdriet bij mij op”. Dit kan en mag natuurlijk niet de bedoeling zijn 

van vrijwilligerswerk bij een vereniging. Ellen hoopt met dit besluit dat ze weer trots kan zijn 

op haar club en weer met plezier muziek kan maken, want dat is het allerbelangrijkste! 

 

Ellen heeft aangeboden zorg te blijven dragen voor onze leerlingen en hun opleidingen. Dit 

takenpakket vindt ze erg leuk om te doen. Ze heeft de afgelopen jaren laten zien dat ze deze 

belangrijke portefeuille met volle overtuiging en zeer succesvol heeft opgepakt. Haar 

betrokkenheid naar de jeugd en haar bevlogen, persoonlijke houding zijn goud waard voor 

de vereniging. We waarderen het daarom enorm dat Ellen zich wil blijven inzetten als 

contactpersoon voor de opleidingen. Vanzelfsprekend zullen Ellen en het bestuur een kort 

lijntje houden voor afstemming over onze leerlingen en opleidingen. 

 

Ook via deze weg bedanken we Ellen voor haar tomeloze inzet de afgelopen jaren. We 

vinden het oprecht erg jammer dat het zo loopt, maar we respecteren haar keuze. We 

hebben er allemaal het volste vertrouwen in dat met dit besluit haar liefde en trots voor 

Servaes snel weer een positieve boost krijgt. 

 

Een waardevol bestuurslid verlaat nu de bestuurstafel. Toch kijken wij met vertrouwen naar 

de toekomst, want de zorg voor onze jeugd en leerlingen is en blijft in goede handen bij 

Ellen. Bij vragen kunnen jullie contact opnemen met Ellen of ondergetekende. 

 

Mede namens het bestuur, 

Met vriendelijke groeten, 

 

Mandy Verhoeven,  

Voorzitter Muziekvereniging Servaes 
 

Heb je n.a.v. deze nieuwsbrief tips, andere nieuwsitems, vragen of opmerkingen? Neem contact op 
met Myrtille Verhagen-Timmers: 06-21633503 of secretaris@muziekverenigingservaes.nl.  

mailto:secretaris@muziekverenigingservaes.nl

