20 Oktober 2020
SLUITING TREFCENTRUM m.i.v. 15 oktober 2020
In verband met de toename van het aantal coronabesmettingen is het bestuur
overgegaan tot sluiting van ons KBO-gebouw voor alle activiteiten met
uitzondering van de activiteiten (GYM op dinsdag en donderdag, YOGA-lessen op
donderdag). Deze activiteiten zijn geen eigen activiteiten van de KBO maar
worden uitgevoerd door Ecsplore welke in ons Trefcentrum de ruimte huren.
Ecsplore volgt de richtlijnen welke zijn opgesteld door het NOCNSF en RIVM.

Dringend advies tot het dragen van mondkapjes.
Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september en de nieuwe maatregelen, is er een
breed draagvlak om te besluiten tot een dringend landelijk advies, voor het dragen van
mondkapjes in publieke binnenruimtes.

Wij nemen het dringend advies van de overheid om een mondkapje te dragen
over.
In ieder geval als men naar het toilet, de zitplaats, keukenbalie en uitgang gaat.
Bezoekers van een publiek toegankelijke binnenruimte moeten zelf zorgen voor
een mondkapje. Voor onze vrijwilligers, die werkzaam zijn binnen de teams
sleuteldienst en gastvrouwen, zijn mondkapjes ter beschikking. Voorlopig is de
Horeca (consumptiegebruik) gesloten.
Ventilatie
In de zalen blijft de dauerlüftung dag en nacht openstaan.
Tijdens de activiteiten blijven minimaal 3 ramen per zaal op kiepstand staan en
blijven de gangdeuren geopend. Na iedere activiteit wordt de zaal gelucht. Wij
adviseren een extra trui/vest aan te trekken.
Overige maatregelen
Naast het advies voor het dragen van een mondkapje blijven de overige
maatregelen van kracht:
• Meld u telefonisch of per mail aan bij uw docent van Ecsplore
• De docent houdt de aanwezigheid van iedere les bij
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor de starttijd van de les
• Het betreden en verlaten van de accommodatie dient met mondkapje te
gebeuren
• De lessen zijn gericht op het uitvoeren van individuele oefeningen. Houd
1,5 mtr. afstand.
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Er mag géén contactmoment zijn met elkaar en géén uitwisseling van
materialen.
Het gebruik van materialen zonder uitwisseling is toegestaan. De docent
maakt de materialen voorafgaand en na de les schoon met
desinfectiemiddel.
Een stoel per deelnemer op 1,5 mtr. is toegestaan.
Voor grondoefeningen is het toegestaan een eigen matje of handdoek mee
te nemen.
Verlaat na afloop van de les direct de ruimte.

Overige richtlijnen van het RIVM blijven gelden:
• Er worden geen handen geschud.
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
• Was of desinfecteer je handen voor en na iedere les
• Vermijd het aanraken van je gezicht
• Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts.
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of
benauwdheidsklachten.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest of het
Coronovirus. Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze
persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het
laatste contact.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten
ontstaan zoals hierboven omschreven.
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Mededelingen m.b.t. Coronavirus en maatregelen dien
ten gevolge.
Het Bestuur van KBO Augustinus heeft in haar
bestuursvergadering van 2 juni j.l. enkele belangrijke
besluiten genomen inzake mogelijke openstelling
Trefcentrum.
Besluit 1: Er zal een werkgroep worden geformeerd die voorstellen

tot een protocol gaat opzetten.
Dit protocolvoorstel wordt eerst aan het bestuur voorgelegd; na
goedkeuring verzonden naar de contactpersonen van de
verschillende activiteiten. Duidelijk is in ieder geval, dat zoals het er
nu naar uitziet, er geen binnen activiteiten tot september kunnen
doorgaan.
Besluit 2: Groepen kunnen hun activiteiten buiten het gebouw laten
plaatsvinden (b.v. Tai Chi). Deze activiteiten dienen bij de
Sportstichting Sittard-Geleen te worden gemeld en kunnen alleen
plaatsvinden als de algemene regels van het RIVM worden gevolgd
(minimaal 1,5 meter afstand etc.). Deze buitenactiviteiten vallen
echter niet onder de verantwoordelijkheid van de KBO Augustinus.

Besluit 3 Algemene Ledenvergadering:
De intentie is nog steeds aanwezig deze dit jaar te houden voor half
november.
Deze mededeling wordt ook geplaatst in het Nieuwsbulletin en op
onze website. www.kboaugustinus.nl
Namens het bestuur KBO St. Augustinus Geleen

Aan alle leden van KBO Augustinus
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“En alles stond stil ….”
Van het ene op het andere moment belanden we zo’n 3 weken geleden pas, allemaal in een totaal
andere film van ons leven …….
RIVM ? ……. Covid19 ? ……. Corona-virus ? …….
Zonder ook maar even de tijd te krijgen moesten we allemaal van het ene op het andere moment
ons leven totaal anders inrichten …….
Binnen blijven ! ……. De kinderen niet meer aanraken ! ……. De kleinkinderen niet meer zien !
Alles in ons leven was ineens niet meer hetzelfde …….

Niet meer winkelen ! ……. Niet meer gezellig knuffelen ! ……. Niet meer kletsen met de buren ! …….
Geen enkele activiteit meer bij onze KBO ! …….
En het ernstigste …….
Mensen om ons heen werden van de ene op de andere dag ziek ……. Werden opgenomen in het
ziekenhuis ……. En overleden zonder dat we er afscheid van konden nemen …….
Ook deelnemers van activiteiten van onze KBO zijn helaas overleden aan het virus.
Onze condoleances gaan uit naar hen en hun familie, vrienden en kennissen.
Beste leden van de KBO Augustinus,
In deze moeilijke tijd hebben we elkaar meer dan ooit nodig. We laten ons niet uit het veld slaan.
Hoewel we niet bij elkaar mogen zijn, houden we elkaar spreekwoordelijk meer dan ooit vast. We
staan in gedachten naast elkaar en helpen elkaar waar het maar kan. We denken aan elkaar, steunen
elkaar, bellen of appen met elkaar, en zo U wilt, bid voor elkaar. We zorgen dat niemand zich
eenzaam of alleen voelt.
Volg de landelijke regels van het RIVM op, houdt voldoende afstand van elkaar, houdt de
gezondheid van U en anderen in de gaten en neem bij elke twijfel contact op met de zorgverlening.
Onze KBO Augustinus zal tot minimaal 28 april aanstaande geen activiteiten organiseren. Het
Trefcentrum blijft voorlopig gesloten. Het magazine van KBO-PCOB en ook de maandelijkse
nieuwsbrief zal voorlopig niet bij U worden bezorgd, vanwege mogelijk infectiegevaar voor de
bezorgers.
Op onze website www.kboaugustinus.nl zullen wij in voorkomende gevallen actuele zaken
vermelden. Wij bevelen U aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.
Niets is op dit moment normaal. Alles is anders. Vermijd risico’s en blijf gezond.
Samen bestrijden we Corona.

Namens het Bestuur van de KBO Augustinus,
Ton Raven, voorzitter

BEZORGING MAGAZINE APRIL
24 MAART 2020
i.v.m. De risico’s van het coronavirus wordt het KBK-PCOB Magazine tot nader order niet bezorgd.
Ook de bijbehorende Nieuwsbrief wordt dus niet bezorgd.

Diversen:

Door aangescherpte maatregelen omtrent het coronavirus door de overheid, zijn wij genoodzaakt
om de busreis naar de Eifel op 18 mei te annuleren. De kaartverkoop op 5 mei vervalt ook. De
kaartverkoop op 2 juni voor de lezing van Koninklijke Visio vindt op een latere datum plaats, tenzij er
nieuwe maatregelen komen van de overheid.

EXTRA INFORMATIE CORONAVIRUS
Het coronavirus heeft thans het hele land in haar greep.
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De acties van de overheid zijn mede gericht op het voorkomen van het besmettingsgevaar, door het
virus, voor de ouderen in onze samenleving en hebben ook gevolgen voor de activiteiten van onze
KBO.
Gezien het bovenstaande heeft het bestuur besloten dat:
- ALLE activiteiten van onze KBO afdeling worden afgelast tot en met 6 april 2020
- De paasviering van woensdag 8 april 2020 wordt afgelast en komt dit jaar te vervallen.
- De Lourdeslezing van vrijdag 17 april 2020 wordt uitgesteld tot een latere datum.
- De algemene ledenvergadering van woensdag 22 april 2020 wordt uitgesteld tot een nog
nader te bepalen datum in 2020.
Wij zullen u over de verdere gang van zaken na 6 april 2020 blijven informeren middels onze website,
per email en ons infobulletin.
Kijk dus eens regelmatig op onze website www.kboaugustinus.nl
Mocht u in de komende periode ergens hulp bij nodig hebben neem dan contact op met een van
onze bestuursleden.
Wij hopen onze activiteiten weer snel te kunnen hervatten en u dan weer in ons Trefcentrum te
mogen begroeten.
Het bestuur
Beste leden van KBO St. Augustinus,
Naar aanleiding van alle berichten met betrekking tot het besmettingsgevaar van het
coronavirus, en het advies van de overheid en de KBO-Limburg, heeft het bestuur besloten
ALLE activiteiten van KBO St. Augustinus in de periode 13 maart tot en met 31 maart 2020
op te schorten.
De modeshow, welke gepland was op 24 maart 2020, gaat niet door en komt te vervallen.
Tegen inlevering van uw reeds betaalde kaartje kunt u het bedrag op woensdag 1 april 2020,
tussen 9.30 uur en 11.30 uur, terug ontvangen in ons Trefcentrum. (wordt verschoven)
De kaartverkoop van de paasviering en de Lourdes-lezing, welke gepland was op 17 maart
2020, wordt voorlopig verschoven naar woensdag 1 april 2020, tussen 9.30 uur en 11.30 uur,
in ons Trefcentrum.
Bovenstaande is van toepassing mits de activiteiten na 31 maart 2020 niet verder worden
opgeschort.
Indien u leden kent welke geen email (kunnen) ontvangen verzoeken wij u hun over
bovenstaande te informeren.
Wij zullen de verdere gang van zaken, ook over de periode na 31 maart 2020, ook
communiceren via onze website www.kboaugustinus.nl . Kijk dus eens regelmatig op deze
website.
Wij hopen onze activiteiten weer snel te kunnen hervatten en u dan weer in ons Trefcentrum
te mogen begroeten.
Bestuur KBO St. Augustinus

