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Dames, heren leden  van KGK Orpheus.  
 
Dankzij het snel teruglopend aantal Covid-19 besmettingsgevallen kunnen wij jullie eindelijk ons 
lang ingehouden enthousiasme, weer te kunnen starten, kenbaar maken. 
 
Helaas moeten we aan de ontmoetingen nog een aantal voorwaarden verbinden. 
Deze voorwaarden hebben wij natuurlijk niet alleen bedacht maar worden ons mede opgelegd 
door het R.I.V.M en KBZON en de directie van `t Raodhoes. 
 
Iedereen is welkom mits hij/zij  
- beide vaccinaties heeft ontvangen. 
- kan aantonen binnen 48 uur getest te zijn met negatieve uitslag. 
 
In overleg met de directie van `t Raodhoes bereiken we dat de kans op besmetting hierdoor 
nagenoeg nihil zal zijn en sowieso een mogelijke aansprakelijkheidstelling een besmetting door 
derden uitsluiten !!! 
Op verzoek van de medewerkers van `t Raodhoes dient er bij verplaatsing binnen het gebouw een 
mondkapje gedragen te worden. 
 
Aan deze voorwaarden wil het bestuur zich strikt houden en daarmee een mogelijk 
aansprakelijkheidstelling inzake een besmetting volledig uit sluiten. 
 
Nu het programma: 
 
6 Juli  a.s. 
Gezellig samenzijn  met alle koorleden , bijkletsen dus GEEN  repetitie. 
Zaal 6 (Trouwzaal), de vide en het “rokersbalkon” wordt volledig voor ons gereserveerd en gezellig 
Ingericht. 
Het bestuur biedt koffie, thee en een huisgemaakte wafel van `Raodhoes aan alsmede een 
consumptie (fiche). 
 
17 augustus a.s. 
BBQ voor alle koorleden. 
Inloop 18.00 uur.   Start BBQ  18.45 uur. 
Na het keurig nakomen van o.a. onze huurbetalingsverplichting heeft `t Raodhoes als 
contraprestatie ons deze volledig verzorgde BBQ aangeboden. 
Consumpties tijdens deze BBQ zijn voor eigen rekening. 
 
23 augustus a.s. 
1 e Repetitie na de lockdown. 
Zoals het er nu naar uit ziet en in samenspraak met onze dirigent zullen we in 2 groepen beginnen 
met repeteren.  
De nadruk tijdens deze ontmoeting zal liggen op de techniek bijv. ademhaling, stemoefening etc. 
Het zal een bijeenkomst zijn “Ohne Worte” dus veel zoemen en hummen. 
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31 oktober a.s. 
Caeciliafeest. 
10.00 uur opluisteren H. Mis in de St. Antoniuskerk in Blerick 
11.30 uur ontvangst in `t Raodhoes, brunch, huldiging, voordrachten en gezellig samenzijn. 
Of deze dag ook met partners/introducees gevierd kan worden hangt uiteraard van de op dat 
moment geldende richtlijnen af. 
Uiteraard volgen hierover nog de exacte mededelingen en ook over verdere activiteiten zullen wij u 
tijdig informeren. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het bestuur. 
 
 
Invulstrook. 
 
De heer/mevrouw …………………………………………………………………………. 
 
Zal op 6 juli 2021  wel/niet  aanwezig zijn bij de samenkomst in `t Raodhoes 
 
 
Zal op 17 augustus  wel/niet aanwezig zijn bij de BBQ in `t Raodhoes 
 
 
Reageren/ indienen na 26 juni  s.v.p. uitsluiten naar; 
 
Willemien  Leeuw 
Pontanusstraat 17 M 
5921 GN Blerick 
 
Telefoon 077-3820311. 
 
Of per E-mail:   willemienleeuw@hotmail.com   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

        


