KONINKLIJKE HARMONIE

DE VERENIGDE VRIENDEN
MOORSLEDE
vzw

Nieuwsbrief februari ’22
Dag vrienden muzikanten,
Sinds november zaten we in een derde lockdown, die vanuit de cultuursector als onterecht
beschouwd werd. Uiteindelijk werd met het invoeren van een coronabarometer erkend dat
repetities mogelijk moeten blijven. Dit betekent dus dat we vanaf nu zullen mogen blijven
repeteren, ook al zitten we in de rode fase. Ook de burgemeester gaf ons hiervoor reeds
zijn goedkeuring.
We zullen dus vanaf volgend weekend (vrijdag 4 & zaterdag 5 februari) de trommel- en
harmonierepetities hervatten.
Hieraan zijn echter een aantal covid-maatregelen verbonden, maar vermits we deze bij de
vorige heropstartingen reeds correct toepasten, is dit voor ons niets nieuws. Proficiat
trouwens bij het naleven van de regels de voorbije twee jaar; we hebben hiermee kunnen
voorkomen dat er in de harmonie besmettingen gebeurden. We kregen trouwens felicitaties
van een muzikant dat we dit zo goed organiseerden en naleefden.
Nog even op een rijtje:
•

Wie ziek is, in isolatie of quarantaine zit, blijft thuis.

•

Draag een mondmasker bij verplaatsingen en ontsmet je handen (materiaal staat ter
beschikking)

•

Hou rekening met de onderlinge afstand en vermijd intensief contact

•

Wij zorgen voor het bewaken van de luchtkwaliteit d.m.v. verluchting. Wanneer de
CO2-meter 900 ppm aangeeft, wordt extra geventileerd

•

We registreren de aanwezigen, zodat dit kan gebruikt worden om mede-aanwezigen
te waarschuwen na een mogelijke besmetting.

•

Het maximum aantal aanwezigen is 80 personen binnen (dus geen probleem)

•

Het Covid Safe Ticket mag gebruikt worden vanaf 50 personen, maar is niet verplicht.

•

Een aantal vroegere regels worden in het huidige protocol niet meer opgenomen,
zoals het éénrichtingsverkeer, de verplichte twee meter tussen de blazers, de dweils,
het ontsmetten van de pupiters, het wekelijks kuisen,… Dit gaan we dus ook niet
meer opleggen.
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Wanneer je na de repetitie nog iets wenst te drinken, zullen we wel werken volgens de
horeca-regels:
•

Hier is dus wel een Covid Safe Ticket vereist (2 vaccinaties of een herstelcertificaat).

•

Zittend consumeren, aan de eigen tafel blijven en met max. 6 personen per tafel

•

Sluitingsuur om 24u

Vorig weekend zou normaal ons ‘Cocktail Maison’ concert doorgegaan zijn. Of we dit al dan
niet verplaatsen, zal afhangen van het verloop van de repetities.
Het St.-Ceciliafeest hadden we uitgesteld, maar we kunnen nog geen nieuwe datum
vastleggen, want momenteel is een feest met dans nog verboden.
Maar we kunnen u wel reeds de volg. data voor 2022 meegeven:
•

Vr 18 maart: Interverenigingenquiz Davidsfonds: wie zin heeft om voor onze
harmonie deel te nemen, laat iets weten aub.

•

Vr 11 maart & Vr 8 april: bardiensten in De Bunder (11/3: Kloot Per W & Jan Hautekiet
– 8/4: Rapalje)

•

Za 30 april: alg. verg. vzw. Hierop o.a. (her)aanstelling van het bestuur voor de
volgende 3 jaar. Kandidaten hiervoor dienen dit voor 30 maart schriftelijk in bij de
secretaris Christophe.

•

21 – 22 mei: Fietsmarathon

•

Zo 5 juni: Sinksenstoet Nevele

•

Zo 28 aug: Aperitiefconcert t.g.v. Jubileumfeest Brandweer

•

Za 5 nov: Concert

•

Za 26 nov: St. Ceciliafeest

•

7-10 april ’23: Minden

En er is ook nog goed nieuws over onze jeugdwerking: Sarah Degruytere zal het op zich
nemen om met enkele jonge muzikantjes terug een beginnersorkest op te starten. Sarah
zal hierin bijgestaan worden door Evelien D. We danken hen alvast voor hun bereidwillige
inzet en wensen hen veel succes !

Er zijn problemen met het slot van de voordeur van De Koenterdo. Hierdoor is deze deur
momenteel niet bruikbaar. Je kan wel binnen via de ingang aan de tennispleinen (parking
via Ieperstraat) ofwel via de grote poort langs het Rode-Kruislokaal. Door de kelder van de
sporthal kom je dan in De Koenterdo langs de ‘achterdeur’.

