Extra Nieuwsbrief 16-3-2020

Blijf bij en blij met SV-Rijen
Je hebt het vast al gemerkt, alle activiteiten van SV-Rijen liggen sinds deze week volledig stil als
gevolg van de corona pandemie die ons land in de greep houdt. De overheid heeft voor vergaande maatregelen gekozen, en SV-Rijen houdt zich strikt aan die richtlijnen.
Je kunt het haast niet geloven, zo zit je nog gezellig met je vrienden een kopje koffie te drinken in de
Oase, ben je aan het sporten in Den Butter of een balletje aan het slaan in de Leemput. Van het ene op
het andere moment is dat voorlopig verboden tot en met 6 april, en zitten veel van onze leden in hun
eentje thuis. Geen bezoek, geen gezelligheid. De kinderen en kleinkinderen komen niet op visite omdat
wij, als senioren, tot de risicogroepen behoren. Het is allemaal nogal wat!

Veel gaat niet door!
Alle activiteiten zijn tot en met maandag 6 april gecanceld. Maar ook de algemene ledenvergadering op
19 maart kan niet doorgaan. Daardoor kunnen de financiële stukken nog niet behandeld worden, maar
we moeten toch door en de vergaderstukken zullen alsnog behandeld worden in de ALV, die op een
nader te bepalen datum gehouden zal worden. Of de geplande activiteiten na 6 april door kunnen gaan?
Dat is nog maar de vraag en is volledig afhankelijk van de besluiten die de overheid nog gaat nemen. We
zullen jullie tijdig informeren.

Extra nieuwsbrieven
Het bestuur en de redactie hebben deze week echter niet stilgezeten. Om onze leden toch van informatie
te kunnen voorzien hebben we besloten om extra digitale nieuwsbrieven uit te brengen. De papieren
editie van de nieuwsbrief van april zullen we waarschijnlijk niet kunnen realiseren.

E-mailadres gevraagd
Helaas zijn er nog veel leden waarvan wij geen e-mailadres hebben. Om deze leden toch te
kunnen bereiken hebben we een persbericht verstuurd naar BNdeStem en naar het weekblad
Gilze en Rijen. Ook ontvangen ze nog een brief. Daarin staan ook enkele telefoonnummers die
mensen kunnen bellen als ze vragen hebben, of gewoon hun verhaal even kwijt willen. Ken jij mensen
die momenteel alleen zitten? Juist die groep, die geen e-mail heeft, heeft onze zorg en hulp nu hard
nodig. Bel ze eens op, vraag of je iets voor ze kan doen.
Op deze manier slepen we elkaar door deze vervelende periode heen en hopen we onze dagelijkse routine snel weer te kunnen oppakken. Heb jij een goed idee hoe we de komende weken zinvol kunnen
invullen? Laat het ons weten!

PUZZEL
Voor vandaag sturen we jullie een leuke puzzel mee. Een Woordzoeker. Als je de puzzel hebt opgelost
blijven er 19 letters over die samen een woord vormen. Kun jij het oplossen? Ach, je bent er in ieder
geval even zoet mee.

