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Blerick, 1 februari 2021. 
Beste koorleden, 
 
Sinds 10 maart 2020 zitten we al  thuis en mogen we vanwege de coronamaatregelen niet meer bij elkaar komen 
om te zingen in repetities of uitvoeringen. Uiteraard zijn deze maatregelen er voor onze gezondheid én om te 
voorkomen dat het zorgsysteem in Nederland niet wordt overbelast. Toch blijven we het gezamenlijk zingen 
missen en neemt de behoefte aan sociale contacten, ook onder onze leden,  alleen maar toe. 
Hoewel het bestuur in de afgelopen periode berichten heeft gehad over Corona-besmetting bij leden zijn er 
gelukkig tot nu toe geen berichten ontvangen dat leden door de Corona-besmetting ernstig ziek zijn geworden. 
Laten we met z’n allen hopen dat dit ook zo blijft.  
 
Vlak voor kerstmis heeft voorzitter Theo en secretaris Willemien mede namens onze dirigent Martin in een video 
op onze website de jaarlijks kerstboodschap voorgedragen. In deze kerstboodschap werd uiteraard stilgestaan 
bij de coronamaatregelen en is de wens uitgesproken dat alle leden gezond blijven en we ons zo spoedig mogelijk 
weer kunnen treffen. Het bestuur is vereerd met de vele positieve reacties die het op de video kerstboodschap 
heeft gekregen. 
Echter in januari van het nieuwe jaar hebben we weer twee Corona persconferenties van de Regering gehad 
waarin wegens toename van de besmettingen en ziekenhuisopnamen een nieuwe lockdown én een avondklok  
aan ons werden opgelegd. Dus nog meer beperkingen waardoor we inderdaad gevangenen zijn geworden in 
onze eigen bubbel. Bezoekjes aan familie, vrienden en kennissen zijn beperkt tot slechts één persoon per dag 
en een wandelingetje na 21.00 uur is al helemaal uit den boze. 
 
Voor het bestuur bleven en blijven er onderwerpen die aandacht vragen zoals reacties op de coronamaatregelen, 
reacties naar het Roadhoes, reacties naar gemeente, acties naar aanleiding van opmerkingen van leden, aanpak 
voor een nieuwe start na de Coronacrisis enz. Omdat we aanvankelijk met niet meer dan twee personen en recent 
nog maar met één persoon bij elkaar mogen komen is het bestuur gestart met digitaal vergaderen over internet. 
Met deze moderne toepassing zijn we in staat gezamenlijk veilig te overleggen en besluiten te nemen. 
 
In Juni vorig jaar hebben we jullie in een brief geïnformeerd over de stand van zaken. Daarin hebben we ook 
aandacht besteed aan financiële aspecten van niet alleen Corona-maatregelen maar ook m.b.t. de afnemende 
gemeentelijke subsidie. We proberen kosten te reduceren o.a. wegens het niet gebruiken van het Roadhoes maar 
ook om toch meer subsidie te ontvangen van de gemeente. We hopen dat e.e.a. ons gaat lukken en dat we 
eventuele voordelen dit jaar ook in de contributiebijdragen kunnen laten doorklinken. 
 
In dezelfde brief vorig jaar hebben jullie een tegoedbon ontvangen voor een kop koffie/thee met gebak. De opzet 
dat daarmee leden zich op een andere manier kunnen treffen en elkaar kunnen bijpraten is, gelet op het massaal 
gebruik van deze bon, goed gelukt. Een dergelijke actie kan nu niet meer omdat de horeca en daarmee ook het 
Raodhoes vanwege de Corona gesloten is. Toch heeft het bestuur gemeend én besloten om opnieuw een gebaar 
te doen naar de leden. Echter ditmaal zal het een verrassing worden die in maart van dit jaar jullie zal bereiken. 
Het bestuur adviseert eenieder om deze verassing in gemoedelijke spanning af te wachten.  
 
Helaas brengt het bestuur met deze brief opnieuw geen vrolijk bericht. Immers nog steeds  kunnen we niet zingen 
in repetities of uitvoeringen en kunnen we elkaar niet bijpraten.  Maar toch is er licht in de lange tunnel te zien. 
Hoewel er nog genoeg problemen zijn zullen de vaccinaties op een gegeven moment gaan plaatsvinden. En met 
alle leden die zijn gevaccineerd kunnen we weer beginnen de repetities op te starten en kunnen we onze geliefde 
hobby Zingen! weer gaan uitoefenen. Laat het jullie in de komende tijd goed gaan, blijf in alle opzichten gezond 
en blijf reikhalzend uitkijken naar de verrassing. Voor het overige melden wij ons t.z.t. weer met hopelijk een 
leuker bericht. 
 
Mede namens het bestuur, Willemien Leeuw-Sijmons, Anita van den Beuken, Hay Hilberts, Pieter Hovens en Ben 
Derks,  
 
teken ik met vriendelijke en muzikale groet, 
 
Theo van den Heuvel 
Voorzitter KGK Orpheus. 


