Nieuwsbrief

KBO Boschweg Schijndel september-2020

Stand van zaken ‘corona’ en herstart activiteiten
De afgelopen weken en maanden hebben we steeds voor ogen gehad, dat we na de vakantieperiode,
vanaf begin september, weer langzaam zouden kunnen opstarten met onze activiteiten. Activiteiten, die
in de Kajuit plaatsvinden, zoals biljarten, gym, kaarten en speciale middagen zoals met Sinterklaas en
Kerst.
Het bestuur van de Kajuit heeft zijn best gedaan om het gebruik van de Kajuit vanaf begin september op
een verantwoorde manier te kunnen opstarten. We hebben daarvoor afgelopen weken overleg over
gehad.
Maar op één onderdeel kon men ons, als gebruikers van de Kajuit, geen toezegging doen op het vlak van
gezondheid en veiligheid : de ventilatie. Ook andere gebruikersgroepen van de Kajuit hebben hier op
gewezen.
Voor ons als bestuur, met een verantwoordelijkheid naar al onze leden, is dit aanleiding om de vraag bij
het bestuur van de Kajuit neer te leggen, om een uitspraak te (laten) doen over de huidige stand van
zaken betreffende de ventilatie van/in de Kajuit. De gemeente is eigenaar van het gebouw, en die zou in
overleg met bijv. GGD en Gezondheidsdienst zich hierover moeten uitspreken.
Totdat we hierover meer duidelijkheid hebben, is besloten om nog geen activiteiten door KBO Boschweg
in de Kajuit te laten plaatsvinden. Hopelijk kunnen we hierbij ook rekenen op uw steun en begrip. Een
veilige en dus gezonde omgeving is voorwaarde voor het houden van onze activiteiten, zeker gezien ook
de leeftijdsgroep van de deelnemers.
Activiteiten, die we hopelijk dan toch snel weer kunnen oppakken, zijn het biljarten en misschien kienmiddagen. Het kaarten, jokeren en rikken, zal vooralsnog niet kunnen plaatsvinden.
Nieuwe manier van betalen in Kajuit
Maatregelen, die het bestuur van de Kajuit genomen heeft om de ‘corona’ regels na te komen, zijn o.a.
de looplijnen, de hygiene regels, toiletgebruik en manier van betalen. Men moet vooraf een kaart kopen
van €5, €10 of €20. Dit moet gebeuren met papiergeld, dus geen munten. De kaart blijft onbeperkt geldig
en kan eventueel later terug worden ingewisseld tegen geld. De consumpties moeten zelf gehaald
worden aan de bar. Natuurlijk blijft ook in de Kajuit de 1,5m afstand houden van toepassing.

Fietstocht do 17 sept
Hopelijk zit het weer ons mee, en kunnen we eindelijk weer eens een activiteit aanbieden. Een fietstocht
van ongeveer 30 km, met een pauze, met vertrek vanaf de Kajuit. Het vertrek is om 13:30u. Aanmelding is
niet nodig. Wel zal het zaak zijn om ook tijdens het fietsen en de geplande pauze de ‘corona’ regels in
acht te blijven nemen.
Leden informatie
Als nieuwe leden verwelkomen we Toon en Nellie Ermers – van den Elzen.
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