augustus 2020
Beste Medebewoners,
In de voorbije week hield premier Rutte een toespraak waarin de
voortgaande coronamaatregelen werden toegelicht. Behalve de reeds
bekende die blijven gelden, we noemen ze nog even:
1. thuisblijven bij verkoudheidsklachten of griepverschijnselen
2. 1.5m. afstand houden van elkaar.
3. zorgvuldig handen wassen
4. verplichting tot het dragen van een mondkapje in het OV.
komt daar nu bij:
5. het dragen van een mondkapje volgens plaatselijke verordening
6. geen thuissamenkomsten met meer dan 6 personen.
Voor onze gezamenlijke activiteiten in de Salon zijn dus de punten 1, 2,
3 en 6 van belang. Rutte merkte bij punt 6 op dat voor een bijeenkomst
met meer dan 6 mensen beter een zaaltje kon worden afgehuurd. En dat
is precies wat wij doen. Wij houden geen thuisbijeenkomsten, maar
huren de Salon voor gezamenlijke activiteiten. De Salon is aanmerkelijk
groter dan een doorsnee huiskamer. Bovendien kan er goed
geventileerd worden. Rob Quispel zorgde er vorig jaar nog voor dat er
een extra bovenlicht bijkwam dat opengezet kan worden. De gastvrouw
of heer op het koffie-uur of borreluur kan ervoor zorgen dat deze
bovenlichten ook daadwerkelijk geopend zijn. Afhankelijk van het weer
kunnen de openslaande deuren naar buiten worden open gezet.
Vandaar dat wij tot een maximum van 10 personen zijn gekomen voor de
Salon i.v.m. de aan te houden 1.5m. afstand onderling. Dat is volgens de
huidige regelgeving dus nog steeds verantwoord. Daarbij speelt ook de
afweging dat voor sommige ouderen de effecten van eenzaamheid op
den duur ook heel fnuikend kunnen worden voor de levenszin en
motivatie.
Besloten is, dat:
➢ Het koffie-uur op maandag en woensdag van 10.00u.-11.00u.
doorgaat.
➢ Het Borreluur voortaan weer op de van ouds bekende tijd
doorgaat, van 16.30u.-18.00u.
Het eerdere besluit om het borreluur in twee tijdstippen op te
splitsten i.v.m. evt. belangstelling van meer dan 10 bewoners, komt
hiermee te vervallen. In de voorbije weken bleef het aantal
bezoekers onder de 10.
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➢ Het organiseren van een grotere groepsactiviteit wordt nog
uitgesteld i.v.m. de coronamaatregelen.
➢ Planning van een noodzakelijke Ledenvergadering.
We kondigden het in de vorige nieuwsbrief al aan.
Er is een Extra Ledenvergadering nodig i.v.m. een nieuwe bewoner
voor appartement 35 (Rianne Kok is intussen verhuisd en het
appartement staat nu dus leeg).
Wat is de feitelijke situatie?
We meenden twee kandidaten te hebben, maar:
Door de kennismakingscommissie is na het kennismakingsgesprek
met mevr. Koning positief advies aan het bestuur uitgebracht.
Mevr. Koning blijft bij navraag op eigen verzoek op de wachtlijst
staan. Een verhuizing zou haar de eerstkomende tijd nog niet
uitkomen. Ook heeft zij nog niet deelgenomen aan enige activiteit
in onze woongroep.
Over mevr. Schilfhout werd door de commissie eveneens een
positief advies aan het bestuur uitgebracht. Dat advies is door het
bestuur overgenomen. Liesbeth Schilfhout is intussen 3 keer
komen kennismaken bij koffie- en borreluren en komt a.s. vrijdag,
27 augustus opnieuw naar het Borreluur, zoals al eerder in de lift
aangekondigd. Mocht u nog geen kennis gemaakt hebben met
Liesbeth en dat wel graag willen, dan is dit een gelegenheid.
De situatie is dus eenvoudig: er hoeft niet te worden gestemd
tussen kandidaten. Uw instemming is alleen nodig met Mevr.
Schilfhout als nieuwe bewoner. U kunt zich daarbij laten leiden
door uw eigen ontmoeting met haar of door het positief advies van
commissie en bestuur.
Daar in de Salon geen ruimte is voor een bijeenkomst met meer
dan 10 deelnemers i.v.m. Corona, wil het Bestuur u deze
instemming een dezer dagen schriftelijk vragen. U vindt het
formulier hiervoor één dezer dagen in uw brievenbus.
Nieuws van bewoners.
Henriëtte Huber verblijft tijdelijk in het Pieters en Blokland Gasthuis
i.v.m. een revalidatietraject.
Van de Commissie Onderhoud:
De nieuwe assetmanager van Eteck, Dhr. Willems zegde toe dat wij nog
een overzicht krijgen van de door Bonarius uitgevoerde werkzaamheden
en wie i.v.m. geconstateerde defecten voor compensatie in aanmerking
komen. Daar wachten wij nog op. In september volgt nog een Zoomgesprek. Houdt u ons ook op de hoogte van uw evt. klachten? Dat blijft
belangrijk!
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