
 

Nieuwsbrief 25 augustus 2020 

Het is al weer bijna drie maanden geleden, dat jullie van ons een nieuwsbrief gekregen 

hebben, waarin wij aankondigden, dat wij tot 1 september alle activiteiten stopzetten i.v.m. 

het coronavirus. 

Begin juli hebben we alle leden een attentie bezorgd in de vorm van een doosje Merci. Dit 

werd door jullie zeer gewaardeerd, we kregen dan ook leuke reacties per mail, per telefoon 

en mondeling. 

Inmiddels is het eind augustus. Wij hoopten, dat we in het najaar weer iets op konden 

pakken van ons programma. Het bestuur heeft hierover overleg met elkaar gehad. Helaas, 

door de nu weer strenger wordende coronamaatregelen( denk hierbij o.a. aan de 1,5 meter 

afstand) is er nog steeds weinig tot geen ruimte gekomen om iets te organiseren.  

De volgende activiteiten in september en oktober zullen dan ook geen 

doorgang vinden: 

1. Bezoek Toon Kortooms park op woensdag 2 september: Zij hebben ons laten weten, 

dat zij geen groepen ontvangen, en dat er maar 3 à 4 personen tegelijk in het 

museum mogen. Daarbij ook nog denkend aan het vervoer er naar toe, kan deze 

excursie niet doorgaan. 

2. Beleef de Dag: de organisatie hiervan heeft ons laten weten dat er dit jaar geen 

fietstocht georganiseerd wordt. 

3. Dag van de ouderen op woensdag 7 oktober. De toneelclub 60+ van KBO Horst zou 

deze middag twee toneelstukken brengen. Zij hebben aangegeven vanaf maart ook 

niet meer gerepeteerd te hebben en door de regels van 1,5 meter afstand van elkaar 

voorlopig ook niet te gaan spelen. Deze middag gaat dus niet door. We hebben hen 

nu voor 2021 geboekt. 

4. De binnenactiviteiten kienen en koersballen gaan ook nu nog niet van start. 

5. De buitenactiviteiten wandelen en jeu de boules gaan wel door. 

Hoe nu verder? 

Afhankelijk van de ontwikkelingen en verdere maatregelen rondom het coronavirus staan 

onze activiteiten op een zéér laag pitje. Wij als bestuur zijn op zoek naar een alternatieve 

activiteit. We denken hierbij aan iets dat we voor een kleinere groep kunnen organiseren en 

dan verspreid over meerdere dagen.  U hoort nog van ons. 

Bericht van het Hobbygilde Horst 

Zij bieden vanaf september cursussen en activiteiten aan op sociaal, cultureel, educatief en 

sportief gebied onder leiding van ervaren cursusleiders De meeste cursussen vinden 

overdag plaats en richten zich vooral op de doelgroep senioren. Zie voor verdere informatie 

www.hobbygilde.nl. Ook hier is alles nog met de nodige vraagtekens, omdat niemand op dit 

moment de ontwikkelingen rondom het coronavirus in het najaar kan voorspellen. 

Wij als bestuur blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. In de volgende 

nieuwsbrief krijgt u dan weer informatie over het verdere programma van 2020. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij het secretariaat:                                 

email:  kbo.broekhuizen@gmail.com, telefoon: 0774632423 

Mien Colbers, Paula Keltjens, Lidy Smit en Jack Vernooy 

http://www.hobbygilde.nl/

