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CORONAVIRUS 
Het Coronavirus houdt ons allen stevig in zijn greep. Sinds donderdag 12 maart 2020 hebben wij 
alle activiteiten en evenementen gecanceld.  
 
Inmiddels heeft de regering besloten dat tot 1 september 2020 niets meer kan doorgaan. 
 
Wij hopen dat we met zijn allen de ziekte overwinnen. Ons advies is om de door het RIVM 
opgestelde richtlijnen op te volgen en daarnaast toch aandacht voor elkaar te hebben 
bijvoorbeeld door te bellen, te mailen, te skypen en/of te appen. Als u hulp nodig hebt, bv. om 
boodschappen te doen en u weet niemand te vinden, neem gerust met een van de KBO 
bestuursleden contact op zodat zij op zoek kunnen gaan naar een voor u passende hulp.  
 
Concreet betekent dit dat de Meerdaagse reis, de BBQ en de Dagtocht ook niet doorgaan. 
Wat betreft de Gezellige Middag op 6 oktober 2020 en het Oktoberfest op 8 november 2020 
zullen wij op korte termijn een beslissing moeten nemen, die wij u in de volgende nieuwsbrief 
kunnen verwoorden. 
 
Tot slot verzoeken wij u om niet alleen goed voor u zelf te zorgen maar ook aandacht te hebben 
voor mensen in uw omgeving. 
 
Het bestuur. 
 

NIEUWS 
Hoewel er enige versoepeling is wat betreft de Coronavirus maatregelen kunnen we op dit moment 
nog niet veel nieuws vertellen. De verwachtingen zijn dat per 1 juli 2020 de Corona Maatregelen weer 
verder versoepeld worden.  
 
Wat betreft de binnen activiteiten verwachten we niet dat we  die weer kunnen opstarten. 
 
Wat betreft de buitenactiviteiten zijn er na 1 juli meer mogelijkheden. Zo wil de voetbalclub VVS 
bepaalde activiteiten weer opstarten, uiteraard rekening houdend met de RIVM richtlijnen maar ook 
de door de overkoepelende sportorganisatie alsmede de door de Gemeente Beekdaelen opgestelde 
richtlijnen. Voor het Walking Football betekent dit dat we mogelijk weer per 8 juli 2020 onder strikte 
voorwaarden bepaalde delen kunnen realiseren. 
Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben zullen wij de deelnemers aan het Walking Football 
hierover informeren. 
 
De bonbons die wij afgelopen maand als “een presentje” voor de Corona ongemakken samen met 
Visser Chocolade aan u hebben aangeboden hebben geresulteerd tot veel fijne reacties, waarvoor 
hartelijk dank. Geeft ons de energie om door te gaan in afwachting van verder versoepeling. 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN (mits het Coronavirus dit toestaat) 
•         6 oktober 2020 Gezellige Middag 
•         8 november 2020 Oktoberfest 
•         16 december 2020 Kerstviering. 


