KBO

Brabant

Belangenorganisatie voor senioren
Afdeling Wijbosch

Secretariaat: Peter Hermsen
Boomstraat 1 5482 EP Schijndel
Email: peter.hermsen@outlook.com

Nieuwsbrief juni 2020
Een woord van onze voorzitter.
Beste leden.
Op eerste pinksterdag schrijf ik dit stukje en ben blij dat morgen de terrassen weer open
mogen en we weer op afspraak uit eten kunnen gaan. Wekenlang hebben we binnen moeten
blijven en konden we nergens heen. Zelfs onze kleinkinderen mochten we niet bezoeken. De
regels van RIVM waren heilig en daar moesten we ons aan houden. Gelukkig schijnt er onder
strikte regels toch verademing te komen de komende tijd. Wij als KBO willen hier graag in
meeliften en hopen dan ook spoedig met onze eerste activiteiten te kunnen starten. Al enkele
keren is er overleg geweest met De Schakel en de vooruitzichten zien er goed uit. Helaas
hebben de gemeente Meierijstad en Laverhof het voorgedragen protocol nog niet positief
beantwoord. Zodra dit wel gebeurd gaan we als eerste weer starten met de biljartmiddagen en
eventueel het jeu de boules. Het kaarten kan echter voorlopig nog niet starten i.v.m. de te
houden afstand en de benodigde andere regels.
Als alles verloopt volgens plan kunnen we op donderdag 2 juli starten met de opening
van de Schakel vanaf 14.00 uur.
Wel dienen we rekening te houden met diverse regels en protocols. (o.a. de RIVM regels.)
Graag zie ik u dan voor een praatje of spel in de Schakel.
Gegroet : Hans van Gaalen.
Hopelijk tot 2 juli. We blijven u op de hoogte houden via onze nieuwsbrief en onze website.

1 Bestuursmededelingen:
-Het bestuur vraagt de leden om melding te doen bij het secretariaat of bij Jeanne van
Heertum (tel: 06-46143956) in geval van 25, 40, 50, 60, 65 jaar getrouwd zijn.
Ook in geval van overlijden graag zo snel mogelijk laten weten.
-Onze ziekenbezoeksters zijn op dit moment niet in staat zieken te bezoeken.
Wij vragen uw begrip hier voor.

