Beste leden,
De tijd vliegt voorbij. Het is alweer ruim drie maanden geleden dat wij noodgedwongen door
het coronavirus al onze activiteiten moesten stoppen. We begrijpen dat dit voor jullie een
groot gemis is. De bijeenkomsten zijn voor veel van jullie de ontmoetingsplaats om even
gezellig bij te praten en te genieten van wat georganiseerd wordt.
Wij als bestuur hebben in die tijd niet helemaal stil gezeten. Via telefoon en mail proberen we
de lopende zaken af te werken. We hebben de 80 en 90 jarigen een attentie bezorgd,
felicitaties gestuurd bij jubilea, een kaartje naar zieken, het vaandel bij een overlijden. Zo zijn
we toch betrokken bij onze leden. Wij krijgen nu ook niet alles te horen. Mocht u vernemen
dat iemand een jubileum viert, ziek is enz. geef dit dan even door aan Paula Keltjens. Wij
kunnen dan actie ondernemen.
Onlangs heeft het bestuur met elkaar overleg gehad over hoe we vanaf 1 juni voor de
komende tijd verder gaan. Wij mogen tot september geen groepsactiviteiten organiseren.
Als we kijken naar ons programma moeten we constateren dat alle activiteiten die wij op het
programma hebben staan voorlopig niet door kunnen gaan.
Wij, als bestuur hebben dan ook besloten tot 1 september geen activiteiten te organiseren.
Komen er nieuwe maatregelen, dan gaat het bestuur opnieuw in overleg hoe nu verder. U
hoort dan weer van ons.
Zie ook de informatie die we gekregen hebben van KBO Limburg verderop in deze
nieuwsbrief.

De volgende activiteiten in juni, juli en augustus vinden zolang de huidige maatregelen
van kracht zijn zeker GEEN doorgang:
3 juni: bezoek met rondleiding tuin Verheggen in Lottum
1 juli: bezoek met rondleiding museum Klein Aldenghoor in Haelen
13 juli: kermis Broekhuizenvorst: in een vorige Mini Koerier heeft de kermiscommissie
aangegeven dat er dit jaar geen kermis is.
15 juli: midgetgolven
5 augustus: gezellige middag Theetuinen Roode Vennen
De activiteiten koersbal ( binnensporten mag niet tot 1 september), kienen, jeu de boules en
wandelen gaan in deze maanden ook NIET door.
Wil iemand op eigen gelegenheid jeu de boules spelen, dan is men daar vrij in.
BELEEF DE DAG: we hebben van de organisatie bericht ontvangen dat de fietstocht op de
geplande datum in september geen doorgang vindt. De deelnemers aan deze fietstocht
zitten juist in de risico categorie. In 2021 hopen zij, in overleg met de gemeente Horst aan de
Maas, deze dag weer te kunnen organiseren.

Informatie van KBO Limburg:
Veel afdelingen vragen zich af wanneer, maar vooral ook hoe ze na de coronacrisis weer
kunnen opstarten met activiteiten. Op dit moment hebben we daar nog geen passend
antwoord op. De situatie is nog steeds heel onduidelijk. De scholen zijn nu weer open en de
vraag is wat voor effect dat zal hebben. Afhankelijk daarvan worden vervolgstappen gezet.
Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet. Complicerende factor is dat de leden van
de KBO bijna allemaal behoren tot de risicogroep en we dus extra voorzichtig moeten zijn.
Na de zomer
We gaan er vooralsnog van uit dat we op z'n vroegst in september kunnen beginnen met
activiteiten. Dat zal stap voor stap moeten gebeuren. We gaan te rade bij de organisaties die
er verstand van hebben zoals het RIVM en de GGD-en. Suggesties vanuit de afdelingen zijn
ook welkom. Dit is echt een situatie, waarin we samen moeten nadenken en elkaar op weg
moeten helpen.
Ook hier geldt: alleen samen krijgen we corona onder controle! Wordt vervolgd...

Voor nu wensen wij u een goede gezondheid, let goed op uzelf en uw naaste omgeving.
De zomer komt er aan en geniet van het mooie weer.
Het zijn de kleine dingen die het doen.
In onderstaand gedicht is dit mooi weergegeven.

Met vriendelijke groet,
Uw bestuur Mien Colbers, Paula Keltjens, Lidy Smit en Jack Vernooy

