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In deze NieuwsFLITS!:
Maatregelen i.v.m. het coronavirus
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mededeling bestuur en commissies

** update 24 april **
We zitten nog midden in de beperkingen vanwege het coronavirus. Het is voor
ons allen een moeilijke periode. Toch hopen we dat u zich staande kunt houden
en gezond blijft.
In groepjes samen komen blijft de komende periode nog nauwelijks mogelijk en
dat heeft helaas consequenties voor de PVGE activiteiten.
Bericht van de Commissie Kunst & Cultuur
De reis naar Pieter Bruegel en René Magritte in Brussel op 21 april zag er
veelbelovend uit, tot corona toesloeg en wij ons genoodzaakt zagen de reis te
verplaatsen naar een latere datum. Dat werd, met instemming van de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, dinsdag 8 september. Daarna
annuleerden de Musea echter alle afspraken en stelden zij voor na 1 juli
opnieuw contact op te nemen.
Intussen lijkt het er niet op dat corona zich snel zal terugtrekken en op 8
september de kust veilig is. Daarom hebben wij besloten de reis naar Brussel
op 8 september en die naar Utrecht op dinsdag 30 juni niet te laten doorgaan.
Deelnemers die voor Brussel al hebben betaald zullen het geld zo spoedig
mogelijk terugkrijgen.
De reis naar Brussel blijft op de plank liggen en kan wellicht in 2021 opnieuw
worden ingepland. Wij overwegen om in het najaar van 2020, als de
omstandigheden dit toelaten, enkele kleine activiteiten te organiseren.
Bericht van de Commissie Reizen
Vanwege het coronavirus moeten we helaas ook de volgende reisactiviteiten
laten vervallen:
- Het middaguitstapje naar Slakkenhuys (29 mei)
- De dagreis naar Garderen (17 juni)
- De dagreis naar Dordrecht (6 augustus)
Deelnemers die al hebben betaald zullen het geld zo spoedig mogelijk
terugkrijgen.
We bekijken nog of we deze dagreizen op een later moment, als de coranadreiging voorbij is, alsnog kunnen aanbieden.
De meerdaagse reizen naar Duitsland, Frankrijk en Ootmarsum gaan
vooralsnog door. Samen met EMA Reizen houden we de ontwikkelingen in de
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gaten.
Bericht van de Commissie Evenementen
We hadden zo graag in de zomer een gezellige zomerbijeenkomst willen
organiseren.
Maar wij schatten in dat het dan nog te vroeg is om met zo’n 200 senioren
veilig bij elkaar te kunnen komen.
Daarom zal er dit jaar geen zomerbijeenkomst zijn. Heel jammer en we zullen
die gezelligheid zeker missen. Uw gezondheid is echter veel belangrijker.
We kunnen de toekomst niet voorspellen maar we mikken er nu op om in
oktober/november op een veilige manier een mooie najaarsbijeenkomst te
houden. We houden u op de hoogte!
Ten slotte
Wij danken u voor uw begrip!
Hou vol, steun elkaar waar mogelijk,
let een beetje op elkaar!
Het bestuur en de commissies.

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.
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