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Beste leden, 
 
Zoals iedereen gisteren heeft vernomen tijdens de persconferentie komt er een verscherping 
van de huidige lockdown voor een periode van 2 weken. N.a.v. van de maatregelen hebben 
we met het bestuur de digitale vergaderstructuur weer opgepakt en besproken wat dit voor 
de vereniging betekent. Het resultaat ligt voor jullie, de digitale corona nieuwsbrief.  
 
Repetities, 
De repetities van het orkest, slagwerkgroep, Rozenbottels en 30+ orkest gaan de komende 2 
weken niet door. De afgelopen 4 weken hebben we er als bestuur voor gekozen om niet te 
repeteren maar nu mogen we het daadwerkelijk niet. We hebben hierover ook contact 
gehad met ons clubhuis ‘De Posthoorn’ en de KNMO.  
 
De jeugdcommissie gaat in gesprek met onze collega verenigingen over wat te doen met het 
J&O orkest. Zij mogen conform de regels van de KNMO blijven repeteren, maar uiteraard 
moet dit afgestemd worden met de verschillende verenigingen.  
 
Over 2 weken gaan we als bestuur weer bekijken of er ruimte is om de repetities weer op te 
gaan starten.  
 
Muzieklessen, 
De fysieke muzieklessen voor onze 30+ leden gaan de komende 2 weken niet door. We gaan 
docenten vragen om over te stappen op de digitale variant.  
 
De jeugdleden mogen in principe fysiek 1-op-1 les blijven krijgen. De besluiten omtrent 
lessen ligt bij muziekopleiding ‘De Nootendop’ en zij zullen de betreffende jeugdleden 
spoedig inlichten.  
 
De Posthoorn, 
Zoals velen van jullie weten, zijn Erwin en Ilona per oktober de officiele eigenaren geworden 
van ons clubhuis. Namens de vereniging hebben zij een mooie bos bloemen gekregen. De 
Rozenbottels hebben op hun beurt een mooie serenade verzorgd. Top initiatief! 
 
Op dit moment wordt de Posthoorn flink verbouwd. Een sneakpeak was al te vinden op 
Facebook en het belooft erg mooi te worden. Fijn voor ons is dat het lichtplan dusdanig is 
vervangen zodat we kunnen repeteren met helder LED licht. Lampjes op de lessenaar zullen 
hierdoor verleden tijd zijn.  
 
Al met al een mooi vooruitzicht dat we hopelijk op korte termijn weer in een vernieuwde 
zaal aan de slag kunnen.  
 
3e helft, 
Mochten leden het fijn vinden om op de maandagavond samen een digitale 3e helft te doen, 
dan moedigen wij dit als bestuur van harte aan. Vanuit ons zal er geen digitale vergadering 
worden geregeld en het initiatief ligt bij jullie als leden.  



Tot slot, 
Net zoals in de 1e golf, vinden wij het als bestuur belangrijk om onze leden goed op de 
hoogte te houden van het wel en wee van de vereniging. Vandaar ook weer deze corona 
nieuwsbrieven. Wij balen er ontzettend van dat we de komende weken niet samen kunnen 
repeteren en we hopen van harte dat we weer snel onze mooie hobby kunnen hervatten.  
 
Op woensdag 18 november zitten we als bestuur weer ‘digitaal’ bij elkaar om een besluit te 
nemen hoe verder. Wij hopen dat dit mooi nieuws gaat worden.  
 
Als je vragen hebt, zit je ergens mee of wil je iets met ons delen, laat dit dan weten per mail 
of via de What’s app. Blijf allemaal gezond en let ‘met name in deze donkere maanden van 
het jaar’ een beetje op elkaar.  
 
Met muzikale groeten, 
 
Bestuur Muziekvereniging Juliana 
Jeroen Weerts | Secretaris.  
 
 
 


