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Coronavirus en activiteiten

Het coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben een enorme impact op het organiseren

van activiteiten. Het verenigingsleven ligt stil. In oktober en november hadden wij geen soosmiddagen en ook in november

geen biljarten en kaarten. Ook ons jaarlijks reisje kon geen doorgang vinden, alsmede de algemene jaarvergadering en de

jaarvergadering activiteit biljarten en kaarten.

Helaas zitten wij allemaal veel thuis en is het natuurlijk heel jammer dat wij allemaal die leuke dingen moeten missen.

In verband met het nog steeds heersende coronavirus heeft het bestuur besloten ook de traditionele Kerst-soosmiddag,

alsmede de Nieuwjaarsbijeenkomst geen doorgang te laten vinden. 

De activiteiten biljarten en kaarten gaan voorlopig ook niet door. Zodra deze twee activiteiten weer kunnen plaatsvinden

horen de biljarters en kaarters dit direct via een mail van de biljart- en kaartcommissie.

Hopelijk kan er begin 2021 gevaccineerd worden tegen dit akelige virus en dat we weer onbeperkt kunnen genieten van.

al onze mooie SVD-activiteiten.

24-uurs (woon)zorgvoorziening in Diepenheim
Deze tijd van corona brengt best wat veranderingen met zich mee. Zo ook voor het project 24-uurs (woon) zorgvoorziening.

De provincie Overijssel stelt fysieke bijeenkomsten momenteel zoveel mogelijk uit. Daarom kon het bezoek van gedeputeerde

Roy de Witte (Leefbaar Platteland, Cultuur en Sociale Kwaliteit) op 26 november jl. niet doorgaan en is verzet naar vrijdag

29 januari 2021. Deze bijeenkomst zal niet alleen worden benut voor de afsluiting van de verkenningsfase, maar ook vooral

om vooruit te kijken naar de verdere planontwikkeling fase. Wij zijn zeer verheugd dat een aantal Diepenheimers hebben

aangegeven met ons mee te willen denken over de voorbereiding van de realisatie (projectontwikkeling bouw, investering,

zorginhoudelijk, etc.). Positief is natuurlijk dat uit zowel het behoeftenonderzoek als ook onze visie en de globale door-

rekening blijkt dat de plannen voor Diepenheim kansrijk zijn. Wij houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte.

Rabo ClubSupport
Door deelname aan de Rabo ClubSupport hebben wij een bedrag ontvangen van € 245,62. Rabobank en zij die op onze

seniorenvereniging gestemd hebben, hartelijk dank hiervoor.

Giften
De SVD heeft in de maanden september en oktober 2020 via mevrouw Meijer twee giften van € 20 en twee giften van € 10 

ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank.

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en 

een gelukkig en gezond Nieuwjaar 2021.

Website: www.seniorenverenigingdiepenheim.nl


