
 

Zo. Na een kerstvakantie en lockdowns mogen we weer helemaal open! Het went 
nooit: de deuren moeten sluiten. Helemaal in een jubileumjaar. Maar ik kan 

zeggen dat de blijdschap dit keer erg groot was onder collega’s en collega-
instellingen toen we afgelopen vrijdag hoorden dat wij de deuren mogen openen. 
Welkom allemaal weer en alsnog de beste wensen! Ook ensembles, koren en 

orkesten mogen weer samen musiceren, acteren en dansen. 
 

Er zijn wel een paar regels waar we ons van de overheid aan moeten houden. 
1. We scannen de QR-codes van iedereen die het pand betreedt van 18 jaar en 
ouder. Dit kan door de docent gebeuren, een beveiliger of de conciërge. 

2. In het pand is overal het dragen van een mondkapje verplicht vanaf 13 jaar, 
behalve tijdens de lessen. 

3. We zullen zo veel als mogelijk de 1,5 meter-regel respecteren. Met name bij 
volwassenen (18+). Als iedereen hierop let, voelt iedereen zich een beetje 
veiliger. 

4. Publiek is nog niet toegestaan. Heel jonge kinderen mogen door ouders 
begeleid worden (met mondkapje en qr-code) naar de lessen maar moeten zo 

veel mogelijk buiten wachten. 
 

Voor een volledig overzicht van de maatregelen voor onze branche, zie 
de website van de rijksoverheid. 
 

Zoals jullie weten bestaan we vanaf januari 60 jaar! Binnenkort meer nieuws hoe 
we het jubileum alsnog gaan vormgeven. We kijken uit naar onze 

jubileumactiviteiten, maar richten ons vooral op het weer samen muziekmaken, 
acteren en dansen. 
 

2021 was met alle lockdowns een bijzonder jaar. Toch is in die tijd de basis 
gelegd voor de verbouwing van het pand: iets waar we lang naar uitgekeken 

hebben. Fijn om te merken dat cursisten, inwoners en de politiek de Muziek- en 
Dansschool Heiloo omarmen (zie bijvoorbeeld dit krantenbericht)! Om te laten 
zien dat we ondanks lockdowns lekker aan de weg getimmerd hebben en op onze 

manier van ons hebben laten horen, is er een soort online jaarverslag in beeld 
gemaakt. Hier zijn de meeste activiteiten in beeld gebracht. Veel kijkplezier! 

  

 
 

Met vriendelijke groet, 
mede namens alle medewerkers, 

 
Pauline Folkerts, directeur-bestuurder Muziek- en Dansschool Heiloo 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren
https://www.rodi.nl/regio/heiloo/281376/politiek-omarmt-muziek-en-dansschool-heiloo
https://youtu.be/afBgKrYb9qE
https://www.youtube.com/watch?v=afBgKrYb9qE

