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De laatste dagen is duidelijk geworden dat de vrees die geuit wordt in de Nieuwsbrief PVGE van
april helaas bewaarheid gaat worden: we zijn in een ongekende crisis beland door de Coronapandemie. Deze Nieuwsbrief van april valt binnen enkele dagen bij u in de brievenbus. Het
voorwoord van deze Nieuwsbrief werd geschreven op 7 maart toen er nog slechts 128
besmettingen in Nederland vastgesteld waren. Sindsdien heeft het Coronavirus in razend tempo
om zich heen gegrepen, zowel in Nederland als in grote delen van de wereld. Er zijn in Nederland
alleen al bijna 6000 officieel geregistreerde besmettingen en zijn er al méér dan 250 mensen in
ons land overleden. Zoiets heeft niemand van ons ooit meegemaakt en de invloed op ons
dagelijks leven is dan ook heel groot. Bovendien zitten wij hier in Son en Breugel in de
brandhaard van de besmettingen in Nederland.
Voor onze vereniging heeft dat o.a. tot gevolg dat alle clubactiviteiten, voor zover die in
groepsverband plaatsvinden, zeker tot 1 juni 2020 niet door kunnen gaan. Ook gaan uiteraard de
lezing van de Hersenstichting op 27 maart, de rondleiding door het DAF-museum op 22 april en
de lezing over Florence en De Medici op 25 mei niet door.
Iedereen wordt dringend aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven en daarom zijn
bijvoorbeeld ook alle fysieke vergaderingen van het bestuur van onze vereniging afgelast. Wel
heeft het bestuur gisteren een extra bestuursvergadering via een videoconferentie georganiseerd
om de gevolgen van de Corona-pandemie voor onze vereniging te bespreken.

Enkele conclusies uit de extra bestuursvergadering:

-

Het organiseren van een videoconferentie is relatief eenvoudig en misschien is het
een idee voor sommige clubs om dit ook te gaan doen zodat niet alle activiteiten
helemaal hoeven te stoppen. In een van de volgende Nieuwsflitsen willen we hier
nader op ingaan. Hebt u nu al belangstelling om hiervan gebruik te maken bel dan
even met Jac Wismans (0499-479471).

-

-

-

We zijn als bestuur van plan regelmatig Nieuwsflitsen uit te brengen om u op de
hoogte houden van de ontwikkelingen en u tips te geven om deze voor velen moeilijke
tijd door te komen. Een aantal van deze tips vindt u hieronder.
We realiseren ons dat we met Nieuwsflitsen niet iedereen in onze vereniging kunnen
bereiken omdat een aantal leden geen e-mail heeft of omdat het e-mail adres niet bij
ons bekend is. We zullen speciaal aandacht aan deze groep gaan geven zodat zij ook
contact kunnen blijven houden met onze vereniging.
We overwegen ook om zogenaamde belcirkels voor onze leden te gaan opzetten.
Dergelijke belcirkels zijn bedoeld voor leden die het prettig vinden regelmatig
telefonisch contact te hebben met andere leden. In een van de volgende Nieuwsflitsen
willen we hier nader op ingaan.

Tot slot enkele tips en websites met nadere informatie:

Voor mensen die een luisterend oor, advies of extra hulp nodig hebben omdat zij
bijvoorbeeld in quarantaine of thuisisolatie zitten, heeft het Rode Kruis een hulplijn
ingeschakeld. Die is te bereiken op het telefoonnummer 070-4455888. (bron: Volkskrant).
Links naar de huisartsen en de BENU apotheek in Son en Breugel:

-

https://delinden.dohnet.nl/ (klik op deze website door naar je eigen huisarts)
https://rijnlaan.dohnet.nl/
https://www.benuapotheek.nl/apotheek/de-linden

Algemene vragen over het Coronavirus:
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/2020/vragen-over-het-coronavirus/weten-we-hoelang-dit-gaat-duren.
De Corona-website van de LEVgroep Son en Breugel, met o.a. contactgegevens als je
problemen ondervindt door de huidige situatie, tips om hoe in beweging te blijven en hoe
je je kunt inzetten voor anderen in deze moeilijke tijd:
https://www.levsonenbreugel.nl/lokaal-aanbod/corona-we-doen-het-samen
www.pvge-sonenbreugel/nl
Wij wensen iedereen veel sterkte toe in de komende periode. En nogmaals blijf zoveel
mogelijk thuis en het dringend advies om alléén bezoek te ontvangen als dit hoogst
noodzakelijk is.
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