
Leerlingenbrief 
Hoorn, 4 november 2020 

Aan: Leerlingen en ouders/verzorgers 
Van: Wouter Hakhoff, Directeur Muziekschool Boedijn 

Onderwerp: Sluiting locaties 

Beste Boedijnleerling, 

Vanaf donderdag 5 november zal het gebouw van de muziekschool 
dicht zijn.  

Dit geldt ook voor de dependances in de Kersenboogerd en Bangerd Oosterpolder. 


In deze periode zullen alle docenten van de muziekschool hun lessen online geven. 
Zij zullen dit goed met jullie afstemmen. Net als de vorige keer. Ensembles en cursussen 
worden na deze twee weken weer hervat.


De sluiting is voor twee weken.

Wij doen dit naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van de overheid die 
dinsdag 3 november bekend zijn gemaakt.  Er is vanaf 5 november een verbod op het 
openstellen van o.a. theaters, museum, buurtcentra én muziekscholen. Deze 
maatregelen zijn bedoeld om minder verkeersbewegingen in de maatschappij te 
bewerkstelligen. 


De muziekschool wil hiermee ook haar verantwoordelijkheid nemen. 

Ik ben ervan overtuigd dat wij onze lessen zo veilig mogelijk aanbieden. Dat geldt voor 
de hele culturele sector. Maar als wij-door onze gebouwen te sluiten-er ook maar een 
beetje voor kunnen zorgen dat de maatschappij sneller hersteld van deze tweede golf 
dan moeten wij dat doen. Want er kan nu teveel niet. Teveel. 


De muziekschool wil alles doen wat in haar vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de 
samenleving weer snel kan herstellen. Herstellen naar een samenleving waar we in 
gezondheid kunnen genieten van familie en vrienden. Een samenleving waarin we ons 
weer kunnen onderdompelen met cultuur, sport en evenementen. Een samenleving 
waarin we ook weer echt samen leven, dichtbij, niet op afstand. 


Twee weken is te overzien. 
Ik weet zeker dat onze docenten ervoor gaan zorgen dat de online-lessen blijven 
motiveren en uitdagen om heerlijk muziek te maken. Dat deden ze in het voorjaar en dat 
zullen ze nu weer doen. En Ik wens iedereen dan ook gewoon veel muzikaal plezier toe 
in de komende twee weken. 


Mocht u algemene vragen hebben naar aanleiding van deze mail dan kunt u deze mij 
rechtstreeks mailen (wouterhakhoff@gmail.com). 


Blijf veilig, blijf thuis, maak muziek.  

Wouter Hakhoff

Directeur muziekschool Boedijn.
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