Jaargang 23 no. 12

26 maart 2020

-2-

Coronavirus: Hulp aangeboden!
Graag zouden wij: Melissa Turk en Peter Kieftenbeld ons vrijwillig
beschikbaar willen stellen voor de ouderen, kwetsbare mensen en mensen in
quarantaine in Eext of omgeving die thuis moeten blijven i.v.m. het virus.
Mochten mensen hulp nodig zijn in de vorm van een boodschap, medicatie
ophalen o.i.d. dan kunt u contact opnemen met ons.
Wij werken beide voor de dienst justitiële inrichtingen als verpleegkundige
en beveiliger en werken fulltime. Onze telefoons zijn op ons werk niet
toegestaan (i.v.m. bereikbaarheid) Zolang wij in de gelegenheid zijn willen
we graag helpen daar waar kan! Zelf wonen we in Eext. Schroom niet!
Melissa 06-40003105 Melissa_turk@hotmail.com of
Peter
06-38240610 Kieft01@hotmail.com
Note van de redactie: Er heeft zich al een derde vrijwilliger aangemeld.

(Persbericht)

Drenthe in beweging
Vanaf woensdag 25 maart zal iedere dag om 10.00 uur een beweegles te zien
zijn bij RTV Drenthe. Bedoeld voor iedereen, maar in het bijzonder voor de
senioren en minder mobiele mensen in onze samenleving.
Zo houden we Drenthe in beweging in deze moeilijke tijd.
Maandagavond is de website coronactive.eu gelanceerd.
Het Europese vervolg op coronactief.nl.
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Zoals jullie vast hebben vernomen, zijn de maatregelen vanwege het
coronavirus aangescherpt. Alle Nationaal Park (C&E) activiteiten worden
daarom tot 1 juni 2020 afgezegd.
Dat betekent oa:
• Alle Nationaal Park excursies vervallen
• Alle Nationaal Park thema-avonden en lezingen vervallen
• De Dag van het Nationaal Park op 24 mei vervalt
• Alle Nationaal Park Junior Ranger activiteiten vervallen, incl de
afsluitende bijeenkomst op 6 juni.
• Vergadering en overleggen evt. per mail, telefonisch of langs digitale
routes doorgang vinden, maar dan krijg je daarvan bericht.
Wij houden jullie van ontwikkelingen op de hoogte, zodra er meer nieuws
bekend is. We bedanken iedereen voor de ondersteuning die we tot nu toe
van jullie hebben ontvangen.
Wat wel door gaat:
Voor zover nu bekend is, gaat de levering van de Op Stap krant 2020/2021
wel door. Deze worden nog voor de Pasen bij de ondernemers afgeleverd.
De Doorstroom en alle andere Nationaal Park uitgaven worden opgemaakt en
bezorgd.
Houdt onze website (www.drentscheaa.nl) en social media (Facebook,
Twitter en Instagram) berichten in de gaten. Die werken we zoveel mogelijk
bij met actuele informatie.
Ondertussen werken wij als Nationaal Park Drentsche Aa team 'gewoon' door
maar vanuit huis.We zijn op werkdagen telefonisch en via de mail
bereikbaar.
Individueel (of als stel of gezin) de natuur in gaan kan nog wel. En er valt in
het voorjaar veel te genieten! Neem wel altijd de minimumafstand van
anderhalve meter tot andere bezoekers in acht en mijd al te drukke situaties.
Gebruik uw gezond verstand en breng uzelf en anderen niet in gevaar.
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