
oktober 2020

Beste leden,

Onze laatste soos-middag was op 11 maart 2020. U hebt toen kunnen genieten van de presentatie van Dolf Ruesink.

In verband met de 1ᵉ golf van het Coronavirus hebben wij daarna al onze activiteiten moeten beëindigen.

Een lichtpunt was er wel. Op 2 juli werd ons bestuurslid Rieky Meijer door Zijne Majesteit

de Koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, voor haar vele werkzaamheden

voor onze verenigng en al haar activiteiten voor de andere verenigingen in ons "Stedeke".

Burgemeester Nauta spelde haar op deze dag de bijhorende versierselen op..

De biljartcompetitie Senioren Regio Twente werd ook voortijdig stopgezet. Omdat Deep'n 1 en Deep'n 4 bij nog enkele

wedstrijden te spelen bovenaan stonden, werden zij uitgeroepen tot kampioen van hun poule seizoen 2019-2020.

Mooi dat de biljarters van de SVD ieder jaar steeds goed meedraaien in deze competitie. 

Verder konden de activiteiten als biljarten, kaarten, fietsen en het jaarlijks reisje e.d. door Covid-19 geen doorgang vinden.

Activiteiten
Voor dit najaar hadden wij weer een mooi programma klaarliggen om uitgevoerd te worden, maar het heersende en stijgende

Coronavirus (2ᵉ golf) zorgt dat wij de soos-middag in oktober moeten afblazen en ook de soosmiddagen gepland op 11

november en 16 december kunnen naar verwachting met de beperkende maatregelen niet doorgaan. Zodra er toch een

mogelijkheid is deze middagen door te laten gaan zullen wij u dat via onze Nieuwbrief laten weten.

Biljarten is wel weer gestart per 1 juli,  maar wel intern en onder strikte voorwaarden. De kaarters zijn nog niet begonnen.

De biljartcommissie en het bestuur hebben in goed overleg besloten in verband met de 2e golf van het Coronavirus met 

ingang van 5 oktober wederom voorlopig niet te biljarten. Hopelijk is dit van korte duur, maar veiligheid boven alles.

24-uurszorg in Diepenheim
Ons haalbaarheidsonderzoek naar 24 uurszorg ligt op koers. Op donderdagmiddag 26 november a.s. is er een bijeenkomst

gepland met de 13 organisaties die in 2019 de intentieovereenkomst hebben getekend. Op deze middag zal de heer Roy de

Witte, gedeputeerde voor de portefeuille Leefbaar Platteland, Cultuur en Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel 

aanwezig zijn, alsmede ook wethouder Pieter van Zwanenburg van de gemeente Hof van Twente als ambassadeur van ons

mooie plan om te komen tot een woon(zorg)voorziening in Diepenheim. U heeft er in de pers al meer over kunnen lezen.

Per 1 december a.s. zullen wij deze 1ᵉ fase afronden door ons eindrapport in te dienen bij de provincie Overijssel.

Het streven is om daarna in fase 2 met een nieuwe groep verder te gaan om ons doel te verwezenlijken.

Rabo ClubSupport
Als Senioren Vereniging Diepenheim hebben wij ons aangemeld en nemen wij deel  aan de Rabo ClubSupport 2020.

Rabo ClubSupport is de nieuwe Rabo ClubkasCampagne. Een nieuwe naam en in een iets ander jasje!. Nieuw is o.a. 

dat alleen Rabobank-leden kunnen stemmen. En klant zijn, is iets anders dan lid zijn.

Of uw lid bent van de Rabobank kunt u checken in Rabo Internetbankieren of in de Rabo App onder Overzicht / Zelf regelen.

Geen lid, dat kunt u dat direct zelf regelen. Ook het stemmen gaat dit jaar via Rabo Internetbankieren of de Rabo App.

Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/

stichting mag worden uitgebracht.

Zoek onder de deelnemers de Senioren Vereniging Diepenheim en breng u 2 stemmen uit op onze vereniging.

U kunt stemmen van 5 tot en met 25 oktober 2020.

Giften
De SVD heeft in maart 2020 via de heer Knoop een gift ontvangen van € 10 en via mevrouw Meijer een gift van € 20,

twee giften van € 15 en twee giften van € 10, waarvoor onze hartelijke dank..

website: www.seniorenverenigingdiepenheim.nl


