
NIEUWSBRIEF   Juni 2020 
SVG – Gemert tijdelijk gevestigd in de Boelthiek aan het 

Gerardusplein  Tel.0492-347458. Website: www.sv-gemert.nl  

E-mail:secretariaat@seniorenvereniginggemert.nl/redactie:nieuwssvg@outlook.com 

Steunpunt is vooralsnog gesloten, voor vragen kunt u wel telefonisch contact 

opnemen, u krijgt dan een automatische beantwoorder die u naar de 

desbetreffende persoon verwijst. Dat geldt eveneens voor de zorgcoöperatie.          

Omdat de overheid de maatregelingen i.v.m. het corona virus heeft versoepeld, 

en er nog geen definitieve ontwikkelingen zijn betreft het vervolg, ontvangt u 

deze maand wederom een nieuwsbrief. Daarin vindt u alleen in het kort het 

belangrijkste nieuws voor de komende maand. De algemene verwachting is dat 

vanaf september de meeste activiteiten worden hervat. 

Nieuwe regels vanaf 1 juni:  

 

Alle basisregels en adviezen blijven van kracht, dus ook regels voor 70-plussers.  

De volgende bijzondere regels veranderen, tenzij de besmettingsrisico’s 

toenemen:  

• terrassen met zitplaatsen gaan weer open;  

• cafés en restaurants mogen maximaal 30 personen op basis van reservering 

ontvangen,  

• bioscopen, theaters, concertzalen, culturele instellingen mogen maximaal 30 

bezoekers tegelijk ontvangen, inclusief personeel,  

• musea en monumenten met een publieksfunctie mogen op basis van reservering 

open, 

• dragen van mondkapje in openbaar vervoer is verplicht. 

*   Sportscholen, casino`s en sauna`s gaan waarschijnlijk 1 juli open en binnen 

Europa reizen is mogelijk………………………………………………………………………………………….. 

* Data voor uw agenda onder voorbehoud: 

* 31 augustus Modeshow bij Dientje inloop 13.30 uur 

 * 2 september start dansmiddagen  

* 14 sept. ledenvergadering bij Dientje aanvang 14.00 uur 

* 23  -     busreis breifabriek kosten 9 euro p.p. 

* 13 okt.      dagreis Vaals 

http://www.sv-gemert.nl/


Belangrijke info Elkerliek ziekenhuis 

* Bij koorts kunnen we u niet ontvangen – kom max. 10 minuten voor uw afspraak 

naar de ingang – Kom zonder begeleider naar uw afspraak – bloedafname kan 

uitsluitend op afspraak – overleg bij luchtwegklachten – screening bij een bezoek 

aan het ziekhuis – geef elkaar de ruimte en toon begrip – blijf zo kort mogelijk in 

het ziekenhuis – eén bezoeker per patiënt.  

* Door de crisis is extra vertraging ontstaan bij het CBR voor 

rijbewijsverleningen en keuringen. Senioren die daarmee problemen hebben 

kunnen terecht via tel. 073-6444066. Leden kunnen zich echter wel weer 

aanmelden voor de keuring van onze arts in de Boelthiek. Kosten 30 euro. 

 *Computerlessen worden in het na-jaar hervat 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

REIZEN 

Leden die betaald hebben voor de meer-of dagreis 

kunnen hun geld terugvorderen. Wanneer de reizen 

volgend jaar hervat worden moeten ze zich echter weer 

opnieuw inschrijven en geldt de regel wie het eerst komt. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

*  Onze vereniging is op zoek naar een enthousiaste vrouw die ons bestuur kan 

versterken. Interesse? Meldt u telefonisch of via de mail aan…………………………. 

Nieuwe leden: 

* De heer A. Janssen en mevrouw J. Janssen-Verbakel, Schoorswinekl 57 

† Van de volgende leden hebben we helaas afscheid moeten nemen: 

* Mevrouw Th. van Gestel-Biemans, Arthur van Schendelstraat 26 

* Mevrouw J. de Groot-Vonk, Watermolen 45, 

* Wij wensen de familie veel stekte met het verlies 

 

Voor het volgende Nieuwsbulletin in augustus dient u copy in te leveren 

uiterlijk vóór woensdag 22 juli 2020, ter eigen controle met 

leesbevestiging. In de maand juli verschijnt geen Ons magazine. 

 Artikeltjes nooit langer dan 200 woorden 



 

 


