
“Vossepraet”   april 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de het bestuur

Het hele bestuur wenst u veel sterkte in deze moeilijke en voor velen lastige periode.
In verband met het rondwarende Coronavirus zijn we genoodzaakt om alle activiteiten af te lasten.

Hopelijk zien we elkaar na 1 juni a.s. weer gezond op een van de activiteiten.
Raadpleeg voor nieuws en updates ook onze website: www.svveo.nl

Let een beetje op elkaar en blijf gezond.

Jos Hommel (voorzitter)       tel. 0166 672105                                                                                       
Leen Oostdijk (secretaris)     tel. 06 43770865
Leo Hartman (penningmeester)  tel. 0166 672937
Tonnie Oostdijk (bestuurslid)   tel. 0166 672419
Gerrit de Gast (bestuurslid)    tel. 0166 672114
Joke Capelle (bestuurslid)    tel. 0166 672536                                                                                      

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Paasbrunch en bingo (april)

Deze brunch/bingo wordt naar een latere datum verschoven. U wordt hierover t.z.t. geïnformeerd.
           



 Rijbewijskeuringen

 Voor iedereen met een rijbewijs dat op of na de 75ste verjaardag verloopt en voor 75-plussers met 
 een geldig rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand.
 Voor verdere informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 21).
 voor info/afspraak: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  6-32-37-41-75

 Vosmeerzorgt (april)    Dikke dames schilderen (april)

Modeshow (april)    Busreis SVV e.o. (mei) 

   Hier de maatregelen tegen dit virus:

Heb je geen klachten?
Vermijd grote groepen,
Werk thuis als het kan,
Houdt min. 1,5 meter afstand van elkaar.

Heb je (milde) verkoudheidsklachten?
Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten,
of een verhoging tot 38 graden?

Dan gelden de volgende extra maatregelen:
BLIJF THUIS.
BEPERK (SOCIALE) CONTACTEN.
       
VERGEET NIET:
Was je handen regelmatig.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Schud geen handen.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Indien mogelijk betaal digitaal.                                              
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