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Nieuwsbrief 026A (oktober 2020) 
Beste mensen 
 
Sinds 12 maart 2020 hebben wij als gevolg van het Coronavirus al onze activiteiten gestopt. 
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. 
 
Van diverse kanten zijn wij benaderd met het verzoek om te bekijken of we niet toch nog meer activiteiten 
kunnen en willen realiseren. 
 
In onze Algemene Bestuur Vergadering van dinsdag 22 september 2020, waarbij dit onderwerp uitgebreid 
aan de orde is gekomen, hebben wij besloten om, mits er voldoende deelnemers zijn, op verantwoorde 
wijze, dus met de nodige voorzichtigheid, bepaalde activiteiten weer te willen opstarten en vragen u dan 
ook om te melden waar u belangstelling voor hebt. 
 
SOOS 
In het verleden hadden we eenmaal per vier weken SOOS 
Indien hiervoor belangstelling bestaat, willen we de SOOS weer starten op dinsdag 6 oktober 2020 (van 
half twee tot half vijf) en deze 1 maal per twee weken laten plaats vinden. 
 
Kienen 
In het verleden hadden we eenmaal per twee weken kienen. 
Indien er voldoende belangstelling is, tenminste 10 personen, zijn wij bereid om het kienen weer te 
organiseren vanaf dinsdag 13 oktober 2020 van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
 
Koersballen 
In het verleden hadden we wekelijks koersballen op vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
Indien hiervoor voldoende belangstelling is, tenminste 6 personen, willen we het koersballen weer starten 
op vrijdag 2 oktober 2020 van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
 
Kaarten 
In het verleden hadden we wekelijks op donderdag kaarten van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
Aangezien het kaarten gepaard gaat met het wisselen van partner(s) en diverse contactmomenten met zich 
meebrengt, zijn we als bestuur huiverig om dit nu te starten.  
 
Koor van Ouderen 
In het verleden vonden periodiek repetities plaats. Gezien de ontwikkelingen kunnen we deze vooralsnog 
niet realiseren. 
 
Indien u aan bepaalde activiteiten wilt deelnemen vragen wij onderstaand strookje in te vullen en voor 1 
oktober 2020 in te leveren bij een van onze bestuursleden.  
Dit kan ook per mail: kboschimmert@gmail.com. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ondergetekende wil: 
wel / niet deelnemen aan: De SOOS vanaf dinsdag 6 oktober 2020 
wel / niet deelnemen aan: Kienen vanaf dinsdag 13 oktober 2020 
wel / niet deelnemen aan: Koersballen vanaf vrijdag 2 oktober 2020 
 
Naam……………………………………….. 
 
Adres………………………………………… 


