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Klik op de LINKS in deze Nieuwsbrief.
Daar wordt het pijltje een handje.
Zo krijg je nog meer informatie!

Let op:
Alle activiteiten worden georganiseerd met inachtneming van de
meest actuele RIVM - en overheidsmaatregelen.

De Boodschap is open, de Oase is gesloten.
Vanwege de aangescherpte regels is de Oase gesloten tot donderdag 12
november. Alles ligt stil in de Oase. Er zijn geen gastvrouwen aanwezig. Zij
behoren ook tot de kwetsbare doelgroep en het is niet verstandig om risico
te nemen. Er is dus geen toezicht en het verplichte extra schoonmaken kan
ook niet gebeuren. De Boodschap blijft echter wel open.
Activiteitengroepen die altijd al gebruik maken van een ruimte van De
Boodschap mogen wel doorgaan (zoals de schilder - en tekenclub en
country line dance). Zij dienen de regels van de Boodschap strikt op te
volgen. Buitenactiviteiten kunnen ook doorgaan, maar in groepjes van
maximaal 4 personen. Er mag niet gewisseld worden van groepje. De
activiteitengroepen die bij De Leemput samenkomen, houden zich aan de
regels van De Leemput. Ook activiteiten bij Den Butter kunnen doorgaan,
maar volgens het protocol van Den Butter.

Reactie op artikel in BN DeStem

Deze Nieuwsbrief is ook te vinden
op www.sv-rijen.nl
De volgende papieren Nieuwsbrief
verschijnt op 27 oktober

Naar aanleiding van het artikel in
BN DeStem van 16 oktober zal het u
duidelijk zijn geworden dat men ons
gevraagd heeft of het bespreekbaar
was dat de Oase zou verhuizen naar
de ruimte van de huidige bibliotheek.
We kregen daarbij, op 13 augustus,
het verzoek om dit niet naar buiten te
brengen, zolang het plan niet wat
verder was uitgewerkt.
We hebben ons inmiddels verdiept in de mogelijkheden en daarover
hebben we op donderdag 22 oktober een volgende overleg met vertegenwoordigers van de gemeente en van De Boodschap. Het voorstel zoals het
er nu ligt, biedt overigens vooralsnog onvoldoende ruimte om onze
activiteiten op een goede manier uit te voeren.
Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij u informeren. U kunt erop vertrouwen dat we de belangen van onze vereniging op een goede manier
zullen behartigen.
Truus Noij, voorzitter.

Maandag 18 oktober

Geen kermis en ook geen Kermisbingo’s!
Helaas gaat de geplande Kermisbingo niet door! Vanwege de grote
belangstelling voor de kermisbingo was er op dinsdag 20 oktober zelfs nog
een extra bingomiddag georganiseerd worden.

Donderdag 22 oktober

Herfstwandeling met Willem en Frans gaat door!
De paddenstoelenwandeling met Frans Jonkers en Willem Post gaat door.
Buiten mag je namelijk in groepjes van vier personen samenzijn (maar je
mag niet onderling van groepje wisselen). Als er meer dan 2 groepjes van
4 personen zijn, zullen er extra groepjes van 4 personen gevormd worden.
Hoeveel paddenstoelen kun jij ontdekken? Er staan er meer dan genoeg!
Start om 9.30 uur bij de ingang van De Leemput.
Nog vragen? Bel Frans Jonkers: 0161 - 23 17 43.
Bij geen gehoor: 06 - 196 51 159.

Puzzel

Rabo ClubSupport 2020

Je kunt nog steeds stemmen voor
de RaboClubSupport 2020.
SeniorenVereniging Rijen heeft al
veel stemmen gekregen, maar hoe
meer stemmen we krijgen, hoe
groter het sponsorbedrag wordt!
Je kunt je stem nog uitbrengen tot
25 oktober 2020.
Op maandag 2 november is de uitslag online te volgen. In de laatste
papieren nieuwsbrief lees je hoe dat
werkt.

1. Is een testuitslag positief of negatief als je géén corona hebt?
2. Wat is het beroep van Marion Koopmans?
3. Afkorting van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
4. Wat voor test is de Abott Rapid Test?
5. In welke plaats kwamen veel te veel kerkgangers bijeen?
6. Wat is het beroep van Irma Sluis?
7. In welk land kwam het Covid-19 virus het eerst voor?
8. Welke bedrijfstak heeft veel last van sluiting vanwege het coronavirus?
9. Wat is de achternaam van de eerste doventolk bij de persconferenties?
10. Hoe noemen we het als je een ziekte overbrengt op een ander?

Welk woord vormen de letters in de gele vakjes?

Kijk voor meer info en foto’s op www.sv-rijen.nl

