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Versoepeling van de Coronamaatregelen (algemeen)
In de Corona-persconferentie van 6 mei jl. is een aantal versoepelingen van de huidige
coronamaatregelen aangekondigd.
Dat gebeurt voorlopig in 4 stappen ingaande op 11 mei, 1 juni, 1 juli en 1 september. Zie de
website hieronder.
We kunnen vanaf 11 mei bijvoorbeeld onder voorwaarden weer naar de kapper en pedicure,
ook weer tennissen en golfen. Ook de bibliotheken gaan dan open.
Op 1 juni kunnen bijvoorbeeld met strikte regels de terrassen, bioscopen, horeca en musea
bezocht worden. Wel nog op 1,5 meter afstand van elkaar en met niet meer dan 30
personen.
Voor het openbaar vervoer zijn na 1 juni mondkapjes verplicht (zelf aan te schaffen).
Op 1 juli kunt u weer naar de camping met gebruik van de toiletgebouwen (zie ook tips). Ook
zijn vanaf 1 juli waarschijnlijk samenkomsten tot 100 personen toegestaan.
Zie voor een overzicht van de maatregelen de website van de overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/documenten/publicaties/2020/05/06/factsheet-maatregelen-corona

Met betrekking tot onze vereniging
Een aantal versoepelingen biedt ook perspectief voor onze vereniging. Zo verwacht het
bestuur in juni weer fysiek te kunnen gaan vergaderen, uiteraard op 1,5 meter afstand. Geen
beeldvergaderingen meer.
Mogelijk kan dan een aantal clubactiviteiten weer opgestart worden als het mogelijk en
acceptabel is om dat ook op 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen doen.
Wij denken graag als bestuur creatief met iedereen mee.

Evenementen
-De lezing “Florence en het geslacht De Medici” gaat zoals reeds aangekondigd op maandag
25 mei niet door.
-De busreis “varend door Royal Delft” op vrijdag 17 juli kan mogelijk op die datum geen
doorgang vinden. Hou daar rekening mee. We houden u op de hoogte.
Deze reis staat nu ook in de Schouw van mei 2020
Bellen
Monique Streur belt met mensen die graag hun verhaal willen vertellen.
Telefonisch op bezoek komen bij leden is een leuke afleiding in deze Coronatijd. Want al zie
je elkaar niet, het contact is altijd welkom. En net als in gewone tijden is de ene dag de
andere niet. De ene dag lijkt de social distance je naar de keel te grijpen terwijl je de andere
dag nergens last van hebt. Gelukkig zijn er kinderen, buren, kennissen die bellen en vragen
hoe het met je gaat. Ook is de mogelijkheid om zelf de telefoon te pakken. En dan denk ik
terug aan honderd jaar geleden hoe lang het duurde voordat je brief beantwoord werd. Als
je emigreerde naar Nederlands Indië of West-Indië of de Verenigde Staten, dat je jaren je
familie niet zag, voor sommigen zelfs nooit meer. Dat het een maand duurde voordat je
antwoord op je brief kreeg. En nu…. We zoomen, videobellen en skypen wat af. En voor
degenen die dat niet kunnen is er nog altijd de gewone telefoon, dat wonder van
communicatie. Mocht u om een praatje verlegen zitten en er is niemand bereikbaar dan
kunt u altijd nog Monique Streur bellen 0499-471042
Tips:
-Er worden in deze Coronatijd ook lezingen, workshops, presentaties op internet gegeven,
de zogenaamde webinars. Zo geeft de Hersenstichting op 13 mei om 20.00 uur een webinar
over “mentale gezondheid”. Gratis maar u moet zich wel inschrijven via de website Het Fitte
Brein: https://www.hetfittebrein.nl/mentaalfit/
-Ook het Academisch Genootschap (AG) in Eindhoven biedt regelmatig gratis on-line
lezingen aan zoals op 14 mei over het levenstestament:
https://ag-eindhoven.nl/karel-schretlen-levens-testament?alias=karel-schretlen-levenstestament&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=Nieuwsbrief_AG&utm_cam
paign=2020.05.03&utm_content=14-meiKarel%20Schretlen%20over%20(Levens)testamenten%20online
-alle nieuwsflitsen van dit jaar staan op onze eigen website:
https://sonenbreugel.pvge.nl/actualiteiten-sonenbreugel/nieuwsflitsen
-hoe zit het met uw camper:

https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/reizen-verkeer/hoe-zit-het-mag-u-nogmet-uw-camper-op-vakantie-in-nederland/
-ontspannen in Coronatijd:
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/gezondheid-sport/snel-geirriteerd-in-coronatijd-ubent-niet-de-enige-en-er-is-iets-aan-te-doen/

