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Voorzitter over corona virus
Beste mensen,

Een tijd die ons laat
zien hoe snel leven
kan veranderen

Weer geleerd om te
genieten van kleine
dingen

Planning 2020 kon
de ijskast in

We maken momenteel allemaal onderdeel uit van een ongekende periode.
Een tijd die ons de rest van ons leven ongetwijfeld zal bijblijven. Het is een tijd
die ons heeft laten zien hoe snel ons leven kan veranderen. We merken deze
impact op allerlei manieren: thuiswerken, sociale onthouding, geplande vakanties gaan niet door, mogelijk baanverlies, lesgeven aan schoolgaande kinderen, geen of minimaal bezoek aan onze dierbaren, druk op de gezondheidszorg en een enorme economische impact die we nog lang zullen blijven
voelen.
Het heeft ook gezorgd voor angst en onzekerheid (we zijn de controle kwijt)
en onze emoties worden nog eens versterkt door de continue aandacht van
de media voor het virus en alle nieuwsberichten (waar of onwaar) op sociale
media. Iedereen gaat hier op zijn eigen manier mee om en probeert het een
plek te geven in zijn dagelijkse (aangepaste) routine. Soms gaat dat goed en
soms wat minder. Daar is niks mis mee maar we hebben wel binnen een kort
tijdsbestek geleerd dat we wendbaar moeten zijn en snel moeten kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.
De vanzelfsprekendheid en de jachtigheid waarmee ons leven werd geleefd is
even on-hold gezet. Is dat erg? Nee!! Het heeft ook mooie dingen gebracht.
We hebben weer geleerd om te genieten van de kleine dingen, lekker buiten
zijn (gelukkig was er heel veel zon sinds de corona-uitbraak), genieten van de
fluitende vogels, meer sporten en meer waardering voor zaken die er echt toe
doen.
Het is ook een tijd die ons heel veel nieuwe woorden heeft gebracht zoals bijvoorbeeld social distancing, coronafeestje, hoestschaamte, coronakapsel,
anderhalvemetersamenleving, balkonbingo, druppelcontact, ellebooghoesten
en mondkapjesfraude. Wie had 4 maanden geleden gedacht dat we ons druk
zouden maken over mondkapjes.
Ook aan de harmonie is het corona-virus niet ongemerkt voorbij gegaan. Zo
heeft het virus daadwerkelijk toegeslagen bij leden, zijn de repetities abrupt
tot stilstand gekomen en hebben we elkaar weken/maanden moeten missen.
Waar we eind 2019 nog riepen dat we het hele jaar 2020 al hadden gepland
met optredens en activiteiten kon deze hele planning vanaf medio maart de
ijskast in.
Snel na het instellen van de intelligente lockdown zijn we gaan kijken hoe we
toch de binding met elkaar konden houden. Veel mensen zijn aangehaakt bij
een van de bijeenkomsten via beeldverbinding. Het was fijn om op deze manier toch enig contact te hebben en te vernemen hoe iedereen “in de wedstrijd” zat. Ook is in de afgelopen tijd hard gewerkt aan een werkbaar protocol
dat het mogelijk maakt om weer te starten met repeteren. Dit heeft er toe geleid dat de eerste post lockdown-repetitie al weer heeft plaatsgevonden.
Ik ben van mening dat we met dit protocol de randvoorwaarden hebben gecreëerd om op een verantwoorde manier de draad weer te kunnen oppakken.
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En natuurlijk is het behelpen en is het niet wat we gewend zijn, maar het is op
dit moment het beste alternatief. Hier zullen we het voorlopig mee moeten
doen.
Het is fijn om weer muziek te horen klinken in het Trefcentrum. Nog niet iedere muzikant is aangehaakt. Hier is alle begrip voor. Iedereen maakt immers
zijn eigen afweging die past bij de eigen situatie. Hopelijk biedt het protocol
en de komende weken van versoepelende richtlijnen iedereen het comfort om
toch weer te komen musiceren. Zoals al gezegd creëren wij de randvoorwaarden die dit mogelijk maken.
De komende tijd zullen we ook samen moeten nadenken hoe we de nabije
toekomst gaan vormgeven. Een concert in het Trefcentrum met de vereiste 2
meter tussenruimte is helaas geen optie. Kleinere ensembles dan?? Serenades met kleine groepjes bij de gouden bruidsparen??
We zullen het allemaal gaan beleven. Zelf hoop ik dat we weer snel naar het
oude normaal kunnen waarbij we wel de mooie dingen uit deze crisis kunnen
blijven vasthouden. Laten we in ieder geval iets geleerd hebben van deze onwerkelijke periode.
Blijf gezond.
Richard Maessen

Nieuwjaarsreceptie

Gezellige
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie op 1 januari was weer een gezellige aangelegenheid.
De animo voor de receptie is er nog elk jaar. De organisatie was weer voortreffelijk met hapjes en drank. Heel veel dank hiervoor !!

Luikse Markt

Luikse Markt dit
jaar bij
Smeijstershoek

Begin dit jaar organiseerde het damescomité weer de jaarlijkse Luikse Markt.
Andere jaren wordt deze markt meestal gehouden in het Trefcentrum. Echter
dit jaar was de locatie bij Smeijstershoek aan de Dorpsstraat in Nuth. Zoals
op de foto’s te zien is was de opzet weer zeer geslaagd. Het was er gezellig
druk en ook kon men weer genieten van een lekker kopje koffie met vla. Dit
evenement was gelukkig net voor de corona problemen. Vanwege corona zou
de Hobby Markt later worden afgelast.
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Afgelasting Carnavalsoptocht
Carnavalsoptocht afgelast
vanwege
weersomstandigheden

Je zou wellicht bijna denken dat
de carnavalsoptocht 2020 werd
afgelast vanwege het corona virus. Neen, weersomstandigheden
waren de grote boosdoener. Voor
die zondag 23 februari werden
zware windstoten en regen voorspeld. En inderdaad de omstandigheden waren ernaar.

Afgelastingen vanwege corona virus
Vanwege corona virus werden vele activiteiten afgelast. Een kort overzicht:
Repetities. Vanaf medio maart was het niet meer toegestaan om repetities te
houden.
Jaarvergadering. Ook de jaarvergadering van 31 maart moest worden afgelast. E.e.a. werd later “via digitale weg” afgerond. De bestuursleden Jan Marell
en Caroline Lemaire waren aftredend en hadden zich niet meer herkiesbaar
gesteld. Door de afgelasting was het niet mogelijk onze dank kenbaar te maken voor hun verdiensten. Het is de bedoeling dit in de nabije toekomst alsnog
op gepaste wijze te laten plaatsvinden.
Paaseierenactie. Veel flyers voor de paaseierenactie waren al huis aan huis
verspreid. Vanwege de ernst van de corona crisis werd echter besloten om de
actie niet door te laten gaan.
Koningsdag.

Ook Koningsdag
in heel Nederland
afgelast

Koningsdag 2020 was totaal anders dan
andere jaren. Alle openbare festiviteiten
waren afgelast. Er werd o.a. een landelijke
oproep gedaan om in de thuissituatie op
muzikale wijze de boel wat op te fleuren.
Door meerdere muzikanten van harmonie
St. Bavo werd hieraan gehoor gegeven,
zoals we in bijgaande foto’s kunnen zien.
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Hoevefeesten Hulsberg. Afgelast
Communicantjes. Helaas ook de activiteiten voor de communicantjes, die door
onze vereniging zouden worden opgeluisterd, waren afgelast.
Processie. De jaarlijkse processie in juni kon eveneens vanwege corona virus
geen doorgang vinden.

Elkaar spreken
en zien via
beeldverbinding

Hervatten van activiteiten
Bijeenkomsten via beeldverbinding. Repetities ware gedurende deze periode
niet mogelijk. Toch was er behoefte om met elkaar te spreken en ook te kunnen
zien. Dit werd mogelijk gemaakt via computer en beeldverbinding.
Bestuursvergaderingen. In april en mei werden de bestuursvergaderingen ook via
beeldverbinding gehouden. In juni was het weer mogelijk om de vergadering in het
Trefcentrum te organiseren.
Bijeenkomsten in Trefcentrum. Vanaf juni was het weer toegestaan om met 30
personen bijeen te komen. Hiervan werd op 2 en 9 juni gebruik gemaakt. Hierbij
was het wel noodzakelijk een afstand van twee meter van de stoelen in acht te nemen. Tijdens deze bijeenkomsten vertelden de mensen hoe het hen vergaan was
de afgelopen periode en hoe we weer activiteiten zouden kunnen hervatten.

Vanaf juli weer
repetities met
voltallige
vereniging
toegestaan

Start van repetities. Na versoepeling van de coronamaatregelen was het op dinsdag16 juni weer mogelijk om met de repetities te beginnen. Met een strikt protocol.
Zo mochten er maximaal dertig personen in de repetitieruimte aanwezig zijn en
moesten de stoelen van de muzikanten minimaal twee meter uit elkaar staan. Dit
omdat het coronavirus zich makkelijker kan verspreiden door de blaasinstrumenten.
Vanaf juli is de beperking van maximaal dertig personen opgeheven en kan weer
iedereen naar de repetities komen.

