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De nieuwste corona-maatregelen
Tijdens de corona-persconferentie van het kabinet op 21 april jl. is medegedeeld dat de
meeste maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan verlengd worden tot in
ieder geval 20 mei. Dit betekent dat zeker tot Hemelvaartsdag, 21 mei, de meeste van onze
verenigingsactiviteiten zullen blijven stilliggen. Wel kunnen bij zelfstandig wonende ouderen
(70-plussers) een of twee personen aangewezen worden die de oudere met enige regelmaat
kunnen blijven bezoeken.
De 1.5 m-samenleving zal waarschijnlijk voor langere tijd een feit zijn en dat betekent dat de
vereniging zich daar op moet voorbereiden. We hopen als bestuur dat veel clubs zich
creatief op deze nieuwe situatie gaan voorbereiden om straks veilig weer hun activiteiten te
kunnen voortzetten.

E-mailadressen
90% van onze leden is nu digitaal bereikbaar.
De actie van het bestuur om méér leden digitaal te kunnen bereiken via e-mail is zeer
succesvol gebleken. Aan het begin van dit jaar kenden we van ongeveer 70% van onze leden
een e-mailadres. Onze na de uitbraak van het coronavirus gestarte actie heeft bijna 100
nieuwe e-mailadressen opgeleverd. Hierdoor kunnen we nu naar 90% van onze leden een
digitale nieuwsflits sturen. Dank aan allen die ons geholpen hebben om dit mooie resultaat
te bereiken. Een aantal leden dat niet bereikbaar is via e-mail heeft aangegeven dat ze de
nieuwsflitsen graag per post zouden willen ontvangen. Inmiddels ontvangen zo’n 30 leden
dankzij de inzet van vrijwilligers deze nieuwsflitsen in hun brievenbus.

Clubs

Nu de activiteiten van onze clubs voorlopig stilliggen, is het mooi om te constateren dat de
clubcoördinatoren proberen via mail of (beeld)bellen contact met hun leden te houden.
Sociale contacten kunnen dan blijven bestaan en informatie wordt uitgewisseld.
De Franse conversatieclub bespreekt zelfs Franstalige gedichten via de mail en telefoon.
Tips
In deze coronatijd worden door dorpsbewoners veel initiatieven genomen om daar waar
nodig bij te springen en het leven op te fleuren.
Voorbeelden van acties in Son en Breugel zijn “samen iets vrolijks creëren”, “een puzzel voor
Koningsdag” en “de gratis EHBO-cursus voor thuisblijvers”.
Ook worden veel tips gegeven om deze coronatijd prettig door te komen.
Het bezoeken van een museum via internet hoort daarbij. Enkele voorbeelden:
Het Rijksmuseum in Amsterdam: https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-meesterwerken
Het Van Gogh Museum in Amsterdam: https://360stories.com/amsterdam/story/van-goghmuseum
Het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch:
https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/tour/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email
&utm_campaign=nieuwsbrief_april
Musée d’Orsay in Parijs: https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsayparis?hl=en
De Sixtijnse Kapel in Rome:
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina/tourvirtuale.html
The British Museum in London: https://britishmuseum.withgoogle.com/

Topacteurs van vooral het Internationaal Theater Amsterdam (voorheen Toneelgroep
Amsterdam) lezen elke dag een verhaal voor uit de Decamerone van Boccaccio:
https://ita.nl/nl/episodes/itas-decamerone/765119/

Andere websites
Op onze eigen website staan nu ook alle nieuwsflitsen van dit jaar:
https://sonenbreugel.pvge.nl/actualiteiten-sonenbreugel/nieuwsflitsen
De gratis thuiscursus EHBO: www.rodekruis.nl/nieuws-bericht/gratis-thuiscursus-ehbo
Nieuws uit Son en Breugel en Sint-Oedenrode: www.mooisonenbreugel.nl www.mooirooi.nl

