Best, 28 maart 2020

Alle PVGE-activiteiten tot 1 juni zijn afgelast

Beste lid van PVGE Best,

Het zal u niet verbazen, dat het bestuur van PVGE Best alle bijeenkomsten en activiteiten
tot 1 juni heeft afgelast, geheel in overeenstemming met de corona-maatregelen van de
overheid. Dus geen clubbijeenkomsten, geen gezamenlijke etentje in Op Restaurant, geen
evenementen, geen lezingen, geen bus-, trein- en theaterreizen vóór 1 juni. Op pagina 13
van deze Actief kunt u precies zien over welke activiteiten het gaat.
De mensen die zich hiervoor al hadden ingeschreven zullen persoonlijk op de hoogte
worden gesteld, wanneer de activiteit op een andere datum zal gaan plaatsvinden.
Ondertussen zal er niet worden geincasseerd.
Over de activiteiten die na 1 juni staan gepland is nu nog niet te zeggen of ze al of niet
doorgang zullen vinden. Een aantal van deze activiteiten staan in deze Actief uitgebreid
beschreven. Als u voor een van deze activeiten graag mee wil doen, raden wij u aan niet
te aarzelen om u hiervoor in te schrijven. De organisatoren zullen contact met u opnemen,
om u mee te delen of de activiteit op de vermelde datum doorgaat of niet en zo ja op
wanneer dan. Ook hiervoor zal er tot nader bericht niet worden geïncasseerd.
Alle wijzigingen afgelastingen, opschortingen en doorschuivingen naar een nieuwe datum
zullen ook op de website te lezen zijn: www,best.nl, > Activiteiten > scroll naar de
betreffende activiteit.
Mocht u het deze en komende weken moeite hebben de tijd door te komen, dan wijs ik
graag op de tips op pagina 3 van dit blad en op de ondersteuning die mensen van PVGE
Best u daarbij telefonisch kunnen bieden.
Ook is er een “Hulpgroep Corona Best" waarin vrijwilligers naast een luisterend oor ook
actieve hulp aanbieden, zoals boodschappen doen, medicijnen ophalen, de hond uitlaten,
enz. Bel daarvoor 0499-830967. Er wordt dan geprobeerd iemand in uw buurt te vinden
die u komt helpen of er wordt een afspraak gemaakt met een hulpverlener.
Vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Cor van den Bosch,
(Voorzitter)

