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28 september 2020

In deze NieuwsFLITS!:

nieuw initiatief: Lunch Op Zondag

Trefpunt bijeenkomst november afgelast

Filmmiddag: u krijgt nog bericht

Rabo ClubSupport: steun ons door te stemmen

mededeling mbt nieuw initiatief

Iedere 2e zondag van de maand om 13:00 uur

bij Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, 5552 BG Valkenswaard

(Harba Lorifa bevindt zich achter Sportpark Den Dries en zwembad De Wedert)

In deze tijd is het niet vanzelfsprekend dat we met

familie, vrienden of bekenden gezellig samen

kunnen zijn. Daarom is het juist nú prettig om met

een klein gezelschap op veilige afstand  van

elkaar, te genieten van  een lekkere lunch.

Iedere 2e zondag van de maand verzorgt Harba

Lorifa om 13.00 uur een lunch voor de leden van

de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard.

zondag 11 oktober

Soepje

2 sneetjes brood

Kroket

Scrambled ei met spek
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Koffie of thee

***

zondag 8 november

Courgettesoep

Quiche

Salade met tonijn, ei en kappertjes

Koffie of thee

€ 11,50 per persoon/per lunch

Voor deze lunch kunt u zich telefonisch aanmelden bij Ria Smits 040-8425755

of b.g.g. Fien Wegter 040-2016072

Er kunnen 25 personen aan deze lunch deelnemen. U betaalt de lunch en

eventuele andere drankjes ter plaatse.

U kunt zich aanmelden tot een week vóór de betreffende lunch.

Bij aanmelding van meerdere personen wordt u  gevraagd of u tot hetzelfde

huishouden behoort. Samen met Harba Lorifa zorgen we voor de 1,5 meter

onderlinge afstand.

mededeling Trefpunt team

Helaas maken de beperkingen van de corona maatregelen het nog niet

mogelijk om veilig en verantwoord een Trefpunt bijeenkomst te organiseren.

Zowel het vinden van een geschikte corona-proof locatie met goede ventilatie

als ook de beperking van de zojuist afgekondigde maximale groepsgrootte (30

personen) loopt ons voor de voeten.

Helaas moeten we de 4e Trefpuntbijeenkomst van 12 november laten

vervallen.

Wat dit voor volgend jaar betekent hangt sterk af van de toekomstige

ontwikkeling van de corona maatregelen. Het Trefpunt team houdt de vinger

aan de pols en zal zo gauw het weer mogelijk is nieuwe bijeenkomsten

organiseren.

We leven nu eenmaal in een hectische tijd ...

2 of 4 PVGE-AWV - NieuwsFLITS! #33  (28 sep 2020)



mededeling evenementencommissie

Tot afgelopen weekend waren we er vast van overtuigd dat de aangeklede

filmmiddag op woensdagmiddag 30 september in Theater De Hofnar op een

coronaveilige wijze door zou gaan.

Er was een grote belangstelling voor deze middag en er hebben zich meer dan

50 personen aangemeld. De Hofnar is een theater en daarvoor werd een

uitzondering gemaakt voor de maximale groepsgrootte van 50 personen.

Daarnaast wordt de 1,5 meter richtlijn streng bewaakt en er is een prima

ventilatie in de zaal.

Wij zijn nu overvallen door de persconferentie van maandagavond waarin een

nieuwe maximale groepsgrootte van 30 personen wordt opgelegd.

Onduidelijk is of er voor De Hofnar wederom een uitzondering op de

groepsgrootte gemaakt wordt.

De evenementencommissie gaat met spoed in overleg met De Hofnar.

We spreken af dat we dinsdag alle leden die zich hadden aangemeld

zullen bellen of mailen om te vertellen of de Filmmiddag wel of niet

doorgaat.

Hou uw telefoon of e-mail in de gaten!

Mocht de Filmmiddag niet doorgaan, dan krijgt u uiteraard het inschrijfgeld

weer terug.

Contact: Hans de Pooter (040-2218298) of Reinier Schipper (040-2214602)
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mededeling penningmeester

Dit bericht is bestemd voor iedereen die lid is van de Rabobank.

In de Nieuwsbrief van september treft u een

artikel aan over de jaarlijkse Rabo ClubSupport

actie waarin de Rabobank de deelnemende

verenigingen financieel steunt. U kunt nu

stemmen wie de bijdrage krijgt!

De stemming vindt plaats vanaf 5 t/m 25 oktober 2020. Vooraf krijgen alle leden

van de Rabobank per post of email een persoonlijke uitnodiging met code om

hun stem uit te brengen.

Ieder lid krijgt 5 stemmen die uitsluitend op een beveiligde manier via internet

uitgebracht mogen worden. Ieder lid mag maximaal 2 stemmen op eenzelfde

vereniging (dus PVGE) uitbrengen. Alle 5 stemmen moeten worden gebruikt,

anders tellen de uitgebrachte stemmen niet mee. Er moet dus op minimaal 3

verenigingen worden gestemd.

Volg de instructies in de Rabobank brief en stem op de PVGE te Waalre!

Voor het geval u niet per internet wilt of kunt stemmen kunt u uw brief met

stemcode overdragen aan een familielid of bekende, bijvoorbeeld een ander lid

van de PVGE.

Zie de Nieuwsbrief van september voor meer details.

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 leden 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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