EXTRA BULLETIN No: 2
Helaas heb ik op deze plek niets kunnen
bedenken
wat
in
de
huidige
omstandigheden gepast zou kunnen
zijn.

VRZA Afd: KAGERLAND

PI4KGL/PA6V

d.d. 17 Maart 2020
Bijeenkomsten: Iedere donderdag van de maand vanaf 19.30u
in zaal 6 van Gebouw ’t ONDERDAK, op de hoek van de J.P.
Gouverneurlaan 40/A en de Parklaan 2171 ES SASSENHEIM

Bossche radiomarkt Rosmalen gaat niet door.
Club bijeenkomsten opgeschort.
WPX Contest afgelast.
Heeft u nieuws stuur het aan de redactie: vrzakgl@gmail.com Ons
postadres is : VRZA Afd. Kagerland, Kwaaklaan 5
2341 NN
OEGSTGEEST. Alleen voor post wat door de brievenbus kan……

Beste leden van de afdeling KAGERLAND.

De afgelopen week hebben we helaas weinig goed nieuws ontvangen, dit neemt echter niet weg dat
het bestuur u toch zoveel mogelijk op de hoogte wil houden.
In tegenstelling tot het eerste bulletin van afgelopen van afgelopen week blijft het helaas niet “tot het
einde van de maand” maar gaat het veel verder, u heeft het allemaal kunnen lezen en zien. De
voorlopige planning is nu geworden tot 6 april, maar wat dat precies inhoud weten we nu nog niet.
Van de Stichting “SEBO” die het Onderdak beheert ontvingen wij het volgend schrijven:
Aan alle gebruikers van SCC ’t Onderdak

Het SEBO bestuur ontving vandaag het volgende bericht van de gemeente Teylingen:
Het beleidsteam van gemeente Teylingen, geadviseerd door het Team Bevolkingszorg
(crisisteam)
heeft als gevolg van de Corona maatregelen vanochtend besloten de multifunctionele
accommodaties:
Het Trefpunt en ’t Onderdak te sluiten tot 6 april.
De sluiting betreft alle activiteiten en cursussen.
Welzijn en Vluchtelingenwerk mogen hun werkzaamheden vooralsnog voortzetten.
Het bestuur van SEBO zal alle gebruikers op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen
rondom deze maatregelen.
Namens het bestuur
Miep Döfferhoff
Communicatie en Reservering

Zoals jullie kunnen lezen zijn hier geen tijdplanningen aan gegeven en moeten wij de ontwikkelingen
afwachten.
Helaas en natuurlijk tot onze grote spijt kunnen wij nu geen betere mededelingen doen, wel
zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen welke nog zeker
zullen komen.
Als de club weer open gaat laten wij het u meteen weten.
Alle officiële club mededelingen zullen plaats vinden via dit bulletin als aanhangsel van de
maandelijkse nieuwsbrief. Heeft u mededelingen aangaande de afdeling laat het dit dan weten
via ons afdelings mail adres vrzakgl@gmail.com

Wim Visch PG9W
Voorzitter VRZA Afd. Kagerland

