NIEUWSBRIEF

Dag muzikant
Dag ouder
Dag sympathisant - mamber
Blij om jullie terug te mogen uitnodigen voor onze eerste repetitie!
Na 4 maanden kriebelt het om weer SAMEN muziek te spelen.
COVID-19 gooide heel wat roet in onze plannen en zal ook onze werking zeker nog enkele maanden bepalen,
helaas maar het is niet anders.
Om herhaling te voorkomen moeten we ons zoveel mogelijk aan de opgelegde voorschriften houden. Zo alleen
houden we het veilig en kan op termijn alles zijn gewone gang weer gaan.
Ook voor de fanfare gelden regels. Ze zijn omschreven in het “Basisprotocol Cultuur een basisprotocol voor een
veilige heropstart in de cultuursector – 25-06-2020”.
Deze regels zijn door VLAMO uitgewerkt zijn in een” leidraad voor de verenigingen”. Dit “werkdocument” was
onze leidraad bij de heropstart en het nemen van de nodige maatregelen, en die zijn, dat zal je merken, nogal
strikt. Er kan gediscuteerd worden over nut, afstanden en over de maatregelen maar als vereniging kunnen we
aansprakelijk gesteld worden als er iets misloopt. Hou u daarom strikt aan de regels en afspraken!
We hervatten de repetities dus op 11 juli voor Boem-Tuut en 30 juli voor de Fanfare. De repetities gaan allemaal
door in ZAAL DE EENDRACHT, Hannekestraat 7. Deze verhuis is het gevolg van de richtlijnen met betrekking tot
afstand tussen muzikanten en de noodzakelijke ventilatie. Net iets wat in ons Spin-lokaal niet haalbaar was.
Belangrijk: naast alle specifieke maatregelen die we zullen opsommen, blijven de basismaatregelen omtrent
hygiëne voor iedereen en overal belangrijk: afstand houden (1,5 meter), vermijd fysiek contact met anderen,
raak je gezicht zo weinig mogelijk aan, handen regelmatig wassen, hoesten/niezen in elleboog of papieren
zakdoekjes. Blijf thuis als je ziek bent.

Wat moet je vooraf zelf doen?
•
•
•
•
•
•
•

Je instrument speelklaar maken: reinigen, wat vast zit losmaken, oliën, inspelen.
Maar let op! Misschien kan je je pistons of onderdelen zelf niet loskrijgen? Gebruik dan geen grote
middelen maar contacteer snel instrumentenverantwoordelijke Geert Staes (0471 04 17 18). Hij heeft de
middelen en ervaring om snel en efficiënt de ongemakken op te lossen.
Je kreeg (of zal krijgen) de partituren van de stukken die we gaan spelen. Alle andere partituren lever je
terug in op de eerste repetitie. Het is ook belangrijk dat je je partituren niet deelt met medemuzikanten!
Je brengt ZELF mee naar de repetities: je instrument, een potlood, een vochtopslorpende doek en plastiek
zak, je partituren, je persoonlijke drankfles voor tijdens de repetitie. (Boem-Tuuters, er is géén pauze, de
repetitie is doorlopend van 18.00 uur tot 19.30 uur!)
De vochtopslorpende doek gebruik je om vloeistoffen en condens uit je instrument op te vangen. Deze
doeken neem je telkens mee naar huis (in plastic zak) en worden uitgewassen op minimum 60°.
Wij voorzien algemeen hygiënisch materiaal maar je mag je persoonlijke middelen ook meebrengen.
Afwezigheid melden. DIT IS BELANGRIJK. We zijn immers verplicht om een aanwezigheidslijst bij te houden. Dit is in functie van het nagaan van contacten bij een vaststelling of vermoeden van corona.
Kan je op een repetitie niet aanwezig zijn laat dit dan steeds weten!
ofwel via mail: afwezigheid@eendrachtdessel.be
ofwel telefonisch of via sms’je aan Diethe 0495 62 24 83.
Doe dit (behoudens uitzonderlijke gevallen) steeds vóór vrijdag (Boem-Tuut) of woensdag (fanfare)

Welkom, zeker – maar … kom NIET naar de repetitie als:
• Je ziek bent of
• als je tot 7 dagen voor de repetitie symptomen van COVID-19 vertoonde of je rechtstreeks in contact		
geweest bent met besmette personen.
Welkom, zeker – maar … je behoort tot de risicogroep
• Wanneer behoor je tot de risicogroep?
o Niet (alleen) de leeftijd is bepalend, wel een kwetsbare gezondheid.
o Mensen die tot de risicogroep horen zijn mensen (dus niet alleen ouderen) die een hoger risico 		
hebben om ernstig ziek te worden bij besmetting met het coronavirus. Dit zijn:
» Volwassenen met ernstige obesitas
» Volwassenen met type 2 diabetes, gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk 		
en/of hart-of vaataandoening en/of nieraandoeningen.
» Volwassenen met ernstige chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen.
» Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling)
• Denk goed na of vraag advies aan je behandelende arts of huisarts!

De repetitie.
• De repetities gaan door in Zaal de Eendracht.
• We gebruiken alleen de ingang achteraan, dus via de overloopparking van De Plaetse.
• Tussen elke muzikant (blaasinstrumenten) moet minimum 2 meter afstand zijn. Het repetitielokaal is dan
ook zo klaargezet dat op elke stoel de afstand gerespecteerd wordt. Het is een “rare” opstelling die wat
moet wennen….
• Ga bij aankomst direct naar uw stoel. Doe dit in de opgegeven looprichting, niet kriskras door de pupiters
heen. Op de eerste repetitie zal uw plaats aangewezen worden.
• Hang uw jas op uw stoel en pak uw instrument uit. De instrumentenkoffer blijft bij u staan!
• Leg ook de vochtopslorpende doek klaar!
• Blijf tijdens de volledige repetitie op uw plaats zitten.
• Tijdens de repetitie wissel je uiteraard niet van instrument of wissel je geen partituren, en gebruik je je
eigen potlood.
• Tijdens de repetitie is er géén pauze. (ook bij Boem-Tuut)
• Speel voluit en geniet van de muziek.
• Voor slagwerkers gelden andere regels. Zij bespelen zo veel mogelijk hetzelfde instrument, gebruiken
geen stokken van anderen. We gaan met hen in de praktijk bekijken hoe dit best lukt. We raden hen toch
al aan om een mondmasker te dragen
Na de repetitie
• Je pakt je instrument in vanop je stoel.
• Elke muzikant is verantwoordelijk voor het schoonmaken van het eigen instrument. Doe dit bij voorkeur
thuis. Doe je dit direct na de repetitie, let er dan op dat je niet te hard blaast, zachtjes blazen en schudden. Vocht en condens opvangen in je vochtopslorpende doek! Nadien je handen wassen!
• Ook bij het verlaten van je stoel, volg je de looprichting.
• Indien mogelijk breng je je instrumentenkoffer direct naar de wagen.
• De pupiters en stoelen worden regelmatig voor én na de repetitie ontsmet. Het bestuur maakt hiervoor,
in samenspraak met de muzikanten, een poetsplan op. Is er toch een onvoorziene vochtplek, gebruik het
aanwezige ontsmettingsmateriaal om dit direct op te vegen.
• Was bij thuiskomst steeds je handen en ontsmet indien nodig je materiaal.
Iets drinken?
• Na de repetitie kan je nog een drankje nemen. Bij voorkeur op het terras achter de zaal. Als dat niet kan,
maken we plaats in de zaal. Volg dan ook de richtlijnen die gegeven worden.
• Er wordt steeds een vaste barman aangesteld. Anderen komen dus niet achter de toog. We maken hiervoor een beurtrol op met de aanwezige muzikanten. (invullijst voorzien)
• We voorzien kleine flesjes. Ruim steeds alles onmiddellijk op en breng het naar de voorziene bakken of
afwasbak.
• Bij de bediening wordt rekening gehouden met de regels die aan de horeca opgelegd worden.
• We voorzien payconiq maar je kan nog contant betalen
• Je respecteert de algemene hygiëne regels: afstand houden, handen wassen, hoesten/niezen in elleboog
of papieren zakdoekjes.
• Sluitingsuur is 1 uur! Laatste pint wordt om 0.30 uur getapt.

Belangrijk
• Indien iemand ziek werd op/na de repetitie en dit bleek corona te zijn, dan wordt je door de overheid
gecontacteerd vanuit het contactcentrum. Er zal je gevraagd worden om aan te geven wie met de zieke in
contact kwam. Werk steeds goed mee aan het contactonderzoek. De aanwezigheidslijsten zijn hierbij een
handig hulpmiddel.
• Het bestuur zal melden het wanneer er een persoon met corona aanwezig was op de activiteit. We houden rekening met GDPR!
• Heb je nog vragen? Heb je nog voorstellen? Voel je je nog niet zeker? Spreek gerust ons corona-aanspreekpunt (Hilde) of een van de leden van de RVB aan.
In de rand ….
Een aantal van onze Boem-Tuut muzikanten nemen eind augustus deel aan het muziekkamp, georganiseerd
door fanfare “Werk der Toekomst”, Beerse. Dit kamp wordt volledig georganiseerd volgens de richtlijnen
Een hele lijst maatregelen… het zal wat wennen en aanpassingen vragen.
We dringen er als bestuur op aan om deze stipt te volgen. Zo alleen kunnen we er samen voor zorgen dat er
geen ingrijpendere maatregelen nodig zijn en er (meer) besmettingen komen.
Dank voor jullie medewerking meet vooral …. Heel, heel, heel veel muzikaal plezier.
De RVB.
Algemene informatie:
Corona aanspreekpunt voor KF De Eendracht
Hilde Mertens, 0486 35 99 43.
Op de repetities zal ook steeds (volgens beurtrol) een activiteitenverantwoordelijke aanwezig zijn.
Lief Ver Donck, 0479 65 09 39
Koen Aerts, 0495 38 63 04
Diethe Segers, 0495 62 24 83
Christel Loots, 0475 50 63 22
Hilde Mertens, 0486 35 99 43

Linken:
Basisprotocol cultuur: https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-06/basisprotocol_cultuur_20200625.pdf
Vlamo: leidraad voor een veilige heropstart: https://www.vlamo.be/sites/default/files/vlamo_leidraad_voor_
muziekverenigingen_versie_2.pdf
Charter “Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving” https://www.vlamo.be/sites/default/
files/charter-hoe-veilig-de-draad-terug-opnemen-als-oudere-in-onze-samenleving.pdf
Vlamo in tijden van …:
https://www.vlamo.be/nieuws/vlamo-in-tijden-van
Algemene jeugdwerkregels en kamporganisatie:
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/vakantiekampen-met-overnachting
Advies voor contactpersonen van een met COVID-19 besmette persoon:
https://www.zorg-en-gezondheid.be/advies-voor-contactpersonen-van-een-met-covid-19-besmette-persoon
“Vlamo- leidraad voor muziekverenigingen, werkdocument” versie De Eendracht (link op onze website volgt)

