
 

 

 

 

 

Goed nieuws, muzikanten!  

 

 

 

De gemeente Bornem heeft, na een tijdelijke verstrenging der culturele 

maatregelen, het licht op groen gezet voor o.a. repetities van blaasorkesten. 

Dit betekent dat wij komende vrijdag 21 augustus opnieuw van start gaan 

met onze wekelijkse repetities.  

 

Omdat er ondertussen zowel verstrengingen als versoepelingen van coronaregels 

zijn geweest, zetten we hieronder alle belangrijkste zaken op een rijtje: 
 

• In- of uitschrijven voor een repetitie is verplicht. 

• Het dragen van een mondmasker is verplicht in zaal Victory. We arriveren 

dus allemaal met ons mondmasker op en zetten dit pas af wanneer we op onze 

stoel zitten. 

• Wanneer we ons in de zaal verplaatsen doen we dit steeds met 

mondmasker, zoals de meesten dit al deden. 

• Slagwerkers die rechtstaand repeteren en/of af en toe hun vaste plaats 

verlaten moeten te allen tijde hun mondmasker dragen. 

• We komen enkel binnen via de achterdeur en verlaten de zaal enkel via de 

voordeur. 

• Niemand, behalve de barman, mag zich achter de toog begeven. Dit geldt 

vanaf het openen tot het sluiten van de zaal. 

• Pak je instrument enkel uit wanneer je op je stoel zit. Indien dit niet mogelijk 

is pak je je instrument uit in de gang tussen de toiletten en de voordeur en 

laat je je koffer daar staan. 

• Neem een doekje mee om je plaats vrij te houden van condens. 

• De regels voor de bar: 

o Zitten is verplicht. Zodra alle stoelen bezet zijn is de bar "volzet". Stoelen 

staan op 1,5m van elkaar. 

o Bestellen doe je enkel vanuit de aangegeven zone op het podium terwijl je 

je mondmasker draagt. 

o De bar sluit om 01.00 u. 
 
 

Reeds bij voorbaat bedankt dat jullie deze regeltjes ter harte nemen om onze 
repetities op die manier coronavrij te houden! Mogen we jullie a.u.b. ook om ons 
zo snel mogelijk door te geven of je aan- of afwezig zult zijn op de repetitie 

komende vrijdag (tenzij je dit uiteraard eerder al deed). 
 
 
 
 

Tot vrijdag! 
Het bestuur 
 


