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WE GAAN WEER VAN START, WELKOM TERUG!
10 regels waarmee we KBO-Schaijk veilig houden.
Sinds 1 juli mag er weer meer in Nederland. Goed
nieuws voor KBO-Schaijk, want nu kunnen activiteiten weer opgestart worden. Als we samenkomen zijn
we ook samen verantwoordelijk voor elkaars veiligheid. Daarom vindt u hieronder alles wat u moet weten om weer gezellig én veilig naar uw favoriete KBOactiviteit te komen.
Voor u van huis vertrekt
Hebt u de afgelopen 24 uur
klachten gehad zoals hoesten, neusverkoudheid,
koorts/verhoging, benauwdheidsklachten? Of hebt u
een huisgenoot met verhoging/benauwdheidsklachten? Blijf thuis! Dan kunt u
niemand besmetten. Geen
klachten? Dan bent u van
harte welkom. Wast u vóór
u van huis vertrekt goed uw
handen met water en zeep!
Vervoer
Voor taxi’s en personenbusjes geldt: een reservering en
gezondheidscheck vooraf en
een niet-medisch mondkapje zijn verplicht. In de auto
(en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt
geadviseerd wanneer meerdere mensen, die niet tot
hetzelfde huishouden behoren, in één auto reizen.
Bij binnenkomst
Zolang het aantal bezoekers beperkt is, is aanmelden
vooraf wenselijk. Terugsturen bij een boventallig aantal is onwenselijk en geeft misschien gedoe
Vooraf aanmelden voorkomt dat.
Ook moeten alle namen (en adressen) en telefoonnummers bekend zijn door bij binnenkomst een formuliertje in te vullen, de zogenaamde Gezondheidscheck. Mocht er zich een corona-besmetting voordoen, dan kunt u snel gewaarschuwd worden!
De formuliertjes worden trouwens na drie weken, als
er geen besmetting is, vernietigd.

Op locatie, algemeen
Houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij aanvang
en na afloop. Nies en hoest in uw elleboog.
Gebruik de handpompjes met desinfecterende gel die
overal staan en volg de aangegeven looproutes.
Vaste zitplaatsen en beperkte doorstroom
We werken met vaste zitplaatsen tijdens zitactiviteiten om de doorstroom te beperken. Dus neem plaats
en blijf dan ook zoveel mogelijk (op 1,5 meter afstand
van elkaar) zitten.
Bestellingen
Vermoedelijk zet men in de Phoenix
een servicewagen met drankjes neer
en moeten gebruikers zelf uitserveren.
Dus men hoeft zelf niet naar de bar
maar wel naar de servicewagentjes
in de ruimte waar de activiteit is.
(Bij de bridgeclub doet men het al
zo.)
Doorgeven met de handen en gebruik van materialen
Sinds 1 juli is het weer toegestaan
om materialen door te geven. Denk
aan kaarten, sjoelstenen etc. Reinig
tussentijds regelmatig uw handen.
De organisatie reinigt de materialen
regelmatig.
Toiletgebruik
Voor én na gebruik van het toilet
handen wassen of ontsmetten. Ontsmettingsgel staat
buiten voor de deur naar het toilet. Toiletten worden
vaker schoongemaakt. Geef ‘tegenliggers’ de ruimte.
Samen doen
We gaven al aan: we komen voor de gezelligheid bij
elkaar. We zijn ook samen verantwoordelijk voor ons
aller veiligheid. Op de groene KBO-poster die in de
ontmoetingsruimte hangt en die ook bij dit nieuwsbericht staat afgedrukt, leest u de regels nog eens na.
Help elkaar ook! Merkt u dat iemand de regels vergeet of niet serieus neemt, herinner hem of haar er
dan aan.
Rol beheerder,
Tijdens de activiteiten in de Phoenix is
de beheerder aanspreekpunt voor vragen over de regels en de naleving ervan.
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ZOMERVAKANTIE PHOENIX
Van 20 Juli tot en met 16 augustus is
Dorpshuis de Phoenix gesloten.
Tijdens deze zomervakantie
is er wel bloedprikken
bij de Phoenix
van 8.00 uur tot 10.00 uur
VERJAARDAGACTIE 2020
De verjaardagactie van 2020 wordt definitief door de
coronaperikelen verschoven naar maart/april 2021.
Groetjes H@ns Veenstra
WEER
Het dorp druist weer
het huiverde eerst
maar het suist weer.

activiteit alweer op het programma: het traditionele
kermisetentje ergens in Schaijk. Gezien het grote
aantal aanmeldingen gaat dat ook weer helemaal
goed komen.
Nettie
OPLOSSING EVEN PUZZELEN VAN JUNI
Oplossing van ‘Woordzoeken met de voor- en achternamen van de bestuursleden’.

PAPIEROPHALERS

CORONA GEDICHT

Er wordt gejuicht en geklapt
het mag weer
er worden glazen getapt
bij het terrasweer.
Je hoort een harde klap
van een last die valt
je ziet de schouders zakken.
Het dorp fluistert je rustig gedag
en zegt: ‘welkom terug’
ik heb je gemist
en je mag weer
of geen weer.
naar Luuk Harmsen
AGC ACTIVITEITEN IN CORONATIJD.
Eind juni was het zover: de AlleenGaandenClub
durfde het aan om een minigolf middagje te organiseren: vooral omdat we ons in de buitenlucht goed
aan de veiligheidsregels konden houden.
De groep startte met een heerlijke lunch op het terras van de Maashorst minigolfbaan.
Daarna gingen
we aan de
slag en werden we verdeeld in
kleine groepjes en kon iedereen proberen om het balletje in zo weinig mogelijk slagen in de
hole te krijgen. Wat een hele klus was.
Gelukkig was het halen van resultaten niet het belangrijkste want dat was toch de onderlinge gezelligheid en de kans om weer eens lekker bij te praten.
Als extraatje was het een heerlijk zonnige middag en
heel plezierig om bezig te zijn en tegelijkertijd de sociale contacten te onderhouden.
Op dinsdagmiddag 11 augustus staat de volgende

Onze dringende oproep in de Arena en op de Kabelkrant om de papierploeg te versterken heeft resultaat
opgeleverd. We hebben er 2 nieuwe papierophalers
bij: Toon van de Lieverloo en Theo van Summeren
En daar zijn we natuurlijk weer erg blij mee.
Van harte welkom en heel veel plezier gewenst bij
deze leuke maandelijkse activiteit! Natuurlijk zijn
meer nieuwe ophalers nog steeds welkom: meld je
aan bij:
Marianne van Boekel tel: 462132
OUD PAPIER OPBRENGST
Na 18 maart is een tijd lang geen papier opgehaald
i.v.m. coronacrisis. Daarom is de papieropbrengst
minder. Ondertussen is alles (?) weer normaal.

De K.B.O. is heel veel dank verschuldigd aan de papierophalers voor het door hen verzette zware werk.
GYMCLUB
De ouderen Gymnastiekclub heeft een nieuwe leidster, haar naam is Kiki Sakkers. Op vrijdag 4 September om 9.00 tot 10.00 uur start de eerste les.
BINGO - KIENEN
Kom gezellig naar de Bingo van de KBO-Schaijk. De
eerste bingo is gepland op maandag 14 september
om 14.00 uur in de Phoenix als dat mogelijk is met de
nieuwe coronaregels (zie volgende Nieuwsbrief). We
hopen dan op een mooie opkomst.
Het Kienteam
PRIKBORD
Di. 11 aug.:
Ma. 24 aug.:
Vrij. 4 sept.:
Ma. 14 sept.:

AGC Kermisetentje
ONS en Nieuwsbrief
Eerste les Gymclub 9.00 uur
Kienen ??
14.00 uur

