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In deze NieuwsFLITS!:

Maatregelen i.v.m. het coronavirus
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mededeling bestuur

** update 24 maart **

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

coronavirus.

Wij volgen de overheidsmaatregelen en 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. Ingrijpende

overheidsmaatregelen, zoals het verbod tot samenkomsten, zijn bedoeld om

onnodige fysieke contacten zoveel mogelijk te vermijden waardoor de

verspreiding van het virus wordt vertraagd.

Maatregelen

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

De activiteiten van onze clubs worden tot 1 juni stilgelegd. Dat geldt

ook voor de clubs met buitenactiviteiten. Hou zonodig daarover contact

met de betreffende clubcoach.

Daarnaast vervallen:

De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden (18 maart).

De dagreis naar Keukenhof (26 maart).

De dagreis naar het Slakkenhuys (29 maart).

De bestuursvergadering van 30 maart.

De K&C excursie naar Brussel van 21 april. Wordt verplaatst naar

dinsdag 8 september.

De Trefpuntbijeenkomst van 30 april.

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

Het zondagmiddagwandelingetje op 29 maart, 26 april en 31 mei

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

t/m 26 juli.

Er wordt nog geen datum vastgesteld voor de zomerbijeenkomst. We

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

Let op uw gezondheid

Mijdt onnodige contacten en blijf thuis als u of een van uw huisgenoten zich
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niet lekker voelt.

Op de hoogte blijven

Wij raden u aan om regelmatig deze 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.

Tips

Samen met Bewegen voor een ander (Aalst-Waalre)

Juist in deze periode willen we de inwoners van onze gemeente zo goed

mogelijk helpen. We doen dit samen met de initiatiefnemers van de lokale

Facebookpagina Bewegenvooreenander (https://www.facebook.com

/groups/bewegenvooreenander), waar veel inwoners hulp bieden en

vragen. Deze Facebook-pagina is een initiatief van Paramount Fitness in

samenwerking met de seniorenverenigingen van Aalst en Waalre. Wij

hebben de handen ineen geslagen om samen te proberen de hulpvragen

en het hulpaanbod zo goed mogelijk te matchen. Op werkdagen kunt u

van 12.00 tot 14.00 uur ook bellen met Leon van Meijel van

Bewegenvooreenander op telefoonnummer 06-49248301.

Coronahulp in Waalre: hulp nodig of hulp aan te bieden?

In deze coronacrisis wordt veel gevraagd van ons allemaal. Zeker

ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen nu extra

ondersteuning gebruiken. Maar ook mensen die werken in bijvoorbeeld

de zorg, bij de politie en in supermarkten kunnen mogelijk extra hulp

gebruiken zodat hun belangrijke werk door kan gaan.

Gelukkig ontstaan er in deze tijd verschillende prachtige initiatieven om

elkaar te helpen, ook in onze gemeente. Goed voor mekaar Waalre is dé

plek waar we deze initiatieven samen willen brengen. We hebben hier

een speciale pagina ingericht voor hulpvragen en hulpaanbod in verband

met het coronavirus: https://www.goedvoormekaarwaalre.nl/coronahulp.

Hier kunt u eenvoudig en veilig een vraag of aanbod plaatsen.

Hulp tijdens het Coronavirus in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft burenhulpprogramma’s in alle wijken.

Die worden gedragen door de wijkcommissies en professionals en

worden vanuit de gemeente ondersteund. Bij hen kunt u terecht met

vragen, of met een aanbod om hulp te bieden.
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Voor Borkel en Schaft en de wijk Kerkakkers, is dorpsondersteuner Nikki

van de Moosdijk van Cordaad Welzijn Valkenswaard het aanspreekpunt

via 06-57082073 (ma t/m vrij tussen 9.00 en 16.00 uur of spreek

eventueel de voicemail in), of via Cordaad Welzijn. Mailen kan ook naar:

nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl.

Voor alle andere wijken in de gemeente, dus Dommelen, Geenhoven, ’t

Gegraaf, Hoge Akkers, Turfberg en Centrum, zijn de contactpersonen van

Accent op Ieders Talent het aanspreekpunt via telefoonnummer

06-52174910. Of per mail info@accentopiederstalent.nl.

Kijk voor meer informatie ook eens op de Facebookpagina Accent op

ieders Talent.

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

Copyright © 2020 PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard, Alle rechten voorbehouden.

Uw contactgegevens komen uit de centrale PVGE database. Aanpassingen graag via

ledenadministratie@pvge-awv.nl

Contact gegevens:

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Eric Ideler, secretariaat PVGE-AWV

De Vrieshof 6, 5581 TW Waalre

e-mail secretariaat:   secretariaat@pvge-awv.nl

e-mail ledenadministratie:  ledenadministratie@pvge-awv.nl

website:  www.pvge-awv.nl
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