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Betreft

: Convocatie 20.04: Het Coronavirus

Beste leden van het Sint Martinus gilde,
Gezien de ontwikkelingen van het coronavirus (SARS-CoV-2) en het feit dat de gezondheid van
onze gildeleden en hun familie boven alles gaat, volgen we nauwgezet de ontwikkelingen met
betrekking tot dit virus, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. Het kabinet heeft al op
donderdag 12 maart de aanbevelingen rondom het virus aangescherpt. Afgelopen zondag 15
maart kwam daar de maatregel bij om scholen en kinderdagverblijven te sluiten tot en met
maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs,
waaronder ons gilde ook geschaard kan worden. Daarom heeft het bestuur moeten besluiten om
diverse activiteiten van het gilde te annuleren. De onderstaande activiteiten vinden dan ook géén
doorgang:





29 maart 2020: De uitwisseling met Sint Sebastiaan in Borkel
5 april 2020: De uitwisseling met Sint Anna in Westerhoven
Alle repetities en/of bijeenkomsten op ons schietterrein tot en met 6 april 2020

Ook vanuit de Kring Kempenland en de KNTS zijn alle vergaderingen en/of bijeenkomsten de
komende tijd opgeschort tot nader bericht.
Wellicht ten overvloede, maar de belangrijkste maatregelen die U kunt nemen om verspreiding van
het coronavirus te voorkomen zijn:






Was je handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geen handen schudden
Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Onze hoop gaat uit op de opening van onze Jeu des Boules baan op 19 april 2020. Ik hoop begin
april hierover een positievere convocatie te mogen sturen.
Tot die tijd zou ik zeggen: Let goed op U zelf, Uw naasten en alle anderen om ons heen. Laten we
ons vooral houden aan de maatregelen die ons door het kabinet worden opgelegd. Op die manier
hoop ik eenieder later dit jaar weer te mogen begroeten bij ons gilde.
Met vriendelijke groeten,
namens de overheid,
Wim Caris, Deken schrijver
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