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We mogen weer!   
Tijdens de persconferentie van gisterenavond, werden we verrast met een positief bericht! 
Fysiek repeteren is vanaf vandaag weer mogelijk! 
 
Dat betekent voor onze muziekvereniging dat we per direct alle muzieklessen en repetities weer 
kunnen hervatten. Wel moeten we ons aan een aantal regels houden.  
 
In deze nieuwsbrief delen we eerst de  regelgeving zoals gecommuniceerd door de Rijksoverheid. 
Daarna beschrijven we de uitvoering voor onze muziekvereniging. 
Ten slotte een korte terugblik op de online repetitie van het harmonieorkest afgelopen week. 
 
 
 
 
 
 
 

Regels voor lessen en repetities 

 Kunst en cultuurbeoefening is binnen en buiten toegestaan door professionals en amateurs. 
Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn. 

 Voor locaties voor kunst- en cultuurbeoefening gelden geen sluitingstijden. 
 Op locaties voor kunst- en cultuurbeoefening geldt binnen geen maximum aantal personen, 

maar de norm van 100% van de 1,5 meter capaciteit. 
 Iedereen vanaf 18 jaar moet 1,5 meter afstand houden, tenzij dit belemmerend voor de kunst- 

en cultuurbeoefening. Jongeren tussen de 13 en 17 jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden 
ten opzichte van volwassenen, niet ten opzichte van elkaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven 
geen 1,5 meter afstand te houden. 

 Iedereen vanaf 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs nodig, zowel binnen als buiten 
 Het gebruik van mondkapjes is binnen verplicht vanaf 13 jaar, zowel bij verplaatsing door de 

locatie als op een zitplaats. Alleen als het dragen van een mondkapje de beoefening van de 
podiumkunsten of het acteren belemmert, hoeft het mondkapje niet op. 

 Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan. 
 Zingen is binnen en buiten toegestaan. 
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Wat betekent dit voor onze muziekvereniging. 
 
Voor de kunst,- en cultuurbeoefening blijft een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht voor leden vanaf 
18 jaar verplicht. Daarom wordt wekelijks, bij binnenkomst, gecontroleerd. Alle aanwezigen moeten 
voldoen aan één van de 3 G’s, gevaccineerd, genezen of negatief getest, zo schrijft het protocol van de 
KNMO. Het dragen van een mondmasker is verplicht.  We houden ons als muziekvereniging aan het 
voorgeschreven protocol. 

 
 
Muzieklessen. 
Vanaf a.s. maandag is de muziekfabriek weer open voor alle 
muzieklessen. 
Alle muziekdocenten worden hierover geïnformeerd en zij stemmen af 
met hun leerlingen. 

 
 

Slagwerkgroepen. 
Leden van slagwerkgroep kunnen vanaf maandag de repetities weer 
hervatten. 
Bij binnenkomst worden de aanwezige geadministreerd en 
coronatoegangsbewijs wordt gecheckt. Graag op tijd aanwezig, zodat de 
repetitie voor iedereen op tijd kan starten. 

 
 

Harmonieorkest. 
Leden van het harmonieorkest moeten zich wekelijks aanmelden voor de 
repetitie. 
Aanmelden is nodig, zodat de stoelen klaargezet kunnen worden met de 
1,5 meter afstand. 
Aanmelden kan via opleidingen@muziekverenigingservaes.nl 
Omdat we werken met vaste zitplaatsen graag aanmelden vóór 
donderdag 16.00 uur. 

 
Verzoek aan de blazers om een condensdoek mee te brengen, om 
condens uit je instrument op te vangen. Bij binnenkomst wordt het 
coronatoegangsbewijs gecheckt. 

 
 
 
 
Het is heel erg fijn dat we weer in gezamenlijkheid muziek kunnen gaan maken. We gaan ervan uit dat 
iedereen de daarbij horende regels respecteert en hiernaar handelt, zodat we allen gezond kunnen 
blijven.  
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Kort terugblik op afgelopen week. 
 
Afgelopen week zijn een aantal leden weer van start gegaan met repeteren.  
Leerlingen kregen waar mogelijk weer online les, en ook het harmonieorkest ging weer aan de slag met 
groepsrepetities via zoom.  
Dan loop je soms ook tegen wat praktische bezwaren aan. Bijvoorbeeld afspraken met buren om niet 
te laat op de avond iedereen uit de slaap te halen met je instrument. Of je hebt nog een pc waar geen 
microfoon en geen camera op zit.  
Ook dat is niet zo handig en werden kleinkinderen opgetrommeld om het toch te laten werken.  
Maar uiteindelijk hebben veel leden toch hun instrument weer even in handen gehad en hebben we 
ook weer even onderling contact gehad.  
 
Fijn om te zien dat velen hun best hebben gedaan om het groepsgevoel weer wat te versterken.  

 
Tot volgende week en een fijn weekend! 
 

 
 
Vragen, opmerkingen, tips. 
Heb je n.a.v. deze nieuwsbrief vragen, tips, andere nieuwsitems, vragen of opmerkingen? 
Neem dan contact op met Marko, Carel of Peggie. 
 
Marko Konings (06) 11 31 17 13     
Carel van Sleuwen     (O6) 54 99 53 77 
Peggie Peters  (06) 156 16 166 
 

 


