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Maatregelen i.v.m. het coronavirus
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mededeling bestuur

** update 13 maart **

Het bestuur heeft zich beraden over maatregelen i.v.m. de uitbraak van het

coronavirus.

Wij volgen de richtlijnen van de experts (het RIVM en de GGD). De

belangrijkste hygiënische maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van

het coronavirus te voorkomen, zijn u inmiddels bekend. Ook raden wij aan om

onnodige fysieke contacten zoveel mogelijk te vermijden.

Landelijke veiligheidsinstanties adviseren om evenementen van meer dan 100

personen niet door te laten gaan om verspreiding van het virus zoveel mogelijk

te vertragen.

Maatregelen

Voor de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard betekent dit concreet:

De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden (woensdag 18 maart)

vervalt en wordt verplaatst naar een nog te bepalen later moment.

De dagreis naar Keukenhof (donderdag 26 maart) vervalt.

De K&C excursie naar Brussel wordt verplaatst van 21 april naar dinsdag

8 september.

De Trefpunt bijeenkomst van donderdag 30 april vervalt.

Het koffie-/borreluurtje vervalt op vrijdag 17 april en vrijdag 15 mei.

De 8-daagse reis naar Duitsland (3 t/m 10 mei) wordt verplaatst naar 19

t/m 26 juli. Reeds aangemelde deelnemers krijgen z.s.m. bericht.

Er wordt nog geen datum vastgesteld voor de zomerbijeenkomst. We

wachten af hoe e.e.a. zich ontwikkelt.

De clubactiviteiten (met name de buitenactiviteiten zoals wandelen en

fietsen) kunnen in principe doorgaan mits de richtlijnen van RIVM/GGD in

acht genomen worden. Hou daarover contact met de clubcoach. Blijf thuis

als u zich niet lekker voelt.

Op de hoogte blijven

Wij raden u aan om regelmatig onze website te bezoeken voor de actuele

status.

Mocht de situatie er toe leiden om binnen de PVGE verdere maatregelen te

treffen dan zullen wij u dat laten weten via NieuwsFLITS!, website en

clubcoördinatoren.

2 of 3 PVGE-AWV - NieuwsFLITS! #25  (13 maart 2020)

https://aalstwaalre-valkenswaard.pvge.nl/actualiteiten-aalst-waalre



Wij danken u voor uw begrip!

Het bestuur

Deze NieuwsFLITS! verschijnt per e-mail op onregelmatige momenten en bevat berichten die niet

meer op tijd in onze reguliere papieren Nieuwsbrief geplaatst konden worden.

De NieuwsFLITS! wordt gestuurd naar alle afdelingsleden van wie wij een e-mailadres hebben.

Mocht u de NieuwsFLITS! niet (meer) willen ontvangen dan kunt u ons dat laten weten via

secretariaat@pvge-awv.nl.

facebook PVGE koepel Website PVGE Aalst-Waalre & Valkenswaard
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