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Nieuwsbrief 025 september 2020 
 
Beste mensen 
De vakanties zijn voor de meesten weer voorbij. Anders dan in andere jaren. Het Coronavirus is 
echter nog steeds actief en uiterste voorzichtigheid is dan ook geboden. Als bestuur van KBO St. 
Paulus Schimmert zijn wij bijzonder trots op u allen, op de wijze waarop u met alle beperkende 
maatregelen weet om te gaan en bent omgegaan. 
Ons motto om daar waar mogelijk naar elkaar om te zien en met elkaar contact te houden is dan 
ook nog steeds van kracht. Met Corona hebben wij allemaal te maken en alleen door het samen te 
doen kunnen we dit virus overwinnen. Dus: Houdt moed. 
 
Versoepeling Coronamaatregelen 
Sinds 12 maart 2020 vinden er als gevolg van het Coronavirus geen activiteiten plaats. 
Op 15 juli 2020 zijn wij met in acht neming van de RIVM richtlijnen gestart met een aangepast 
programma Walking Football en sinds woensdag 19 augustus 2020 zijn we weer voorzichtig met 
Jeu de Boules begonnen. 
Momenteel zijn dit de enige activiteiten die mogelijk zijn. Wilt u een praatje maken of gewoon eens 
komen kijken, kom dan gerust op de woensdagmorgen naar het voetbalterrein of op de 
woensdagmiddag naar de baan bij het Gemeinsjapshoes. Mocht u interesse hebben om actief 
hieraan deel te nemen, wilt u dat dan z.s.m. laten weten aan onze secretaris, de heer Chrit 
Leenders, Tel 06-81881773 of per mail ao.leenders@home.nl. 
 
Op donderdag 6 augustus 2020 heeft onze premier Mark Rutte het belang van het afstand houden 
benadrukt. Als AB zijn wij dan ook van mening dat Walking Football en Jeu de Boules mogelijk 
zijn, mits de deelnemers voldoende eigen discipline hebben om de geldende veiligheidsregels te 
hanteren. 
Wij zijn er trots op dat u deze weet na te leven. 
 
H. Missen 
Het AB heeft in haar vergadering van 4 augustus 2020 besloten om in de toekomst bij overlijden 
van een lid eenmaal per kwartaal een H. Mis in het weekend te laten doen voor alle in het 
voorgaande kwartaal overleden leden. Op zondag 9 augustus heeft dit voor het eerst 
plaatsgevonden voor de in de eerste helft van 2020 overleden leden.  
 
Statiegeldactie bij de Coop 
Wij bevelen de statiegeldactie bij de Coop, die loopt tot 1 oktober 2020, ten zeerste bij u aan. 
 
Ledenmutaties 
Op dit moment zijn geen ledenmutaties te melden. Het aantal leden is ongewijzigd en bedraagt 
momenteel 256. 
 
Kerstviering op woensdag 16 december 2020    
Het bestuur is voornemens de Kerstviering op woensdag 16 december 2020 te realiseren. De 
juiste vorm en de juiste plaats zijn nog niet bekend en zijn mede afhankelijk van de Corona 
maatregelen die tegen die tijd van kracht zijn en waaraan wij ons te houden hebben. 
Als u hiertoe ideeën heeft, kun u deze kenbaar maken bij het secretariaat 
kboschimmert@gmail.com of bij de secretaris Chrit Leenders, tel 06-81881773. 


