juli 2020
Beste Medebewoners,
Corona NU,
Het nieuws over het verloop van de Coronapandemie zal de komende
tijd naar verwachting blijven domineren. Dat schreven we ook in de
vorige nieuwsbrief al en is dus nog steeds zo.
De versoepelingen worden door veel deskundigen met argusogen
gevolgd. Er verscheen een manifest, ondertekend door vele
gerenommeerde artsen en virologen, die beklemtonen dat fijne
minuscule vochtdruppeltjes, de aerosolen, zich wel degelijk over een
grotere afstand dan 1.5m. kunnen verspreiden, en lang in de lucht
kunnen blijven hangen, vooral in slecht geventileerde binnenruimten.
Deze waarschuwing met advies, werd onlangs overgenomen door het
RIVM. Andere ‘deskundigen’ wijzen er juist op dat de economische
terugval en stijgende armoede tot veel meer doden kunnen leiden. Ook
de toenemende eenzaamheid onder ouderen en jongeren (studenten)
neemt toe en eist een tol.
Misschien bent u al dat nieuws over Corona, net als wij, ook wel wat
moe, maar toch… Het Bestuur voelt zich verantwoordelijk een vinger aan
de pols te houden, we kunnen allemaal lezen dat er door de
versoepeling van de corona-regels al weer volop vakanties en
vliegreizen naar het buitenland worden geboekt, en er verschijnen
alarmerende berichten over grote groepen, die zich misdragen en de
Coronaregels aan hun laars lappen.
Wat dat gaat geven, weten we nog steeds niet. Maar op veel plekken
blijkt men te vroeg versoepeld te hebben en moest men intussen de
regels weer terugdraaien als gevolg van nieuwe uitbraken.
Wat betekent dat voor ons?
Dat betekent in elk geval dat alertheid en voorzichtigheid geboden blijft.
Wij, het bestuur en Lief en Leed, meenden er goed aan te doen te
beginnen met het herstel van het koffie-uur en daarbij de gestelde
Coronaregels strikt in acht te nemen.
Om zorgvuldig te zijn besloten we met intekenlijsten te werken met een
aangegeven minimum aantal inschrijvers van 4 en een Max. van 8.
Daarmee zou voorkomen worden dat een evt. 9e of 10e teleurgesteld zou
moeten worden, en tevens dat de koffieschenk(st)er niet voor slechts 2
of 3 mensen een grote pot koffie zet. Met 2 of 3 kan men immers ook in
een appartement met elkaar koffiedrinken en aan de Corona
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voorwaarden voldoen? Bovendien konden we dan de animo peilen en
besluiten tot meer koffie-uren of koffie/thee-uren op andere tijden.
Maarrr…
Uit de tot dusverre gehouden koffie-uren vallen twee conclusie te
trekken:
1. Het werken met intekenlijsten blijkt niet te werken.
Mensen kondigden mondeling aan te komen en kwamen niet, of
tekenden niet in en kwamen “toevallig” toch langs voor (een deel
van) het koffie-uur. Dat gold evenzo voor de zet(st)er/schenk(st)er.
Ook daarvoor werd vooraf niet aangemeld en ingetekend.
Desondanks heeft het met wat improvisatie gefunctioneerd en
vertrouwen wij er dus maar op dat ‘het zich vanzelf wel regelt’.
Het wordt daarmee wel uw strikt eigen verantwoordelijkheid om wel
of niet deel te nemen, al naar gelang u de situatie in het moment
voor uzelf aantreft en veilig acht.
2. Er is (bij sommigen) wel behoefte aan ontmoetingsmomenten
Aan die behoefte willen we graag tegemoet blijven komen.
We willen doen wat we kunnen om eenzaamheid doelstellingen.
onder onze bewoners te voorkomen. Dat één van onze
belangrijkste doelstellingen.
We gaan daarom door met de koffie-uren op maandag en
woensdagochtend van 10.00u. – 11.00u.
Voor afwijkende koffie-thee-uren bleek onvoldoende belangstelling.

Wat zijn nu de verdere plannen?
Het is intussen al weer lang geleden, dat wij als groep bijeen kwamen.
In de Salon is dat niet mogelijk. De 1.5m. afstand regel geldt minimaal tot
1 september. Of er daarna een verdere versoepeling komt of niet blijft
vooralsnog onvoorspelbaar. De tweede golf als gevolg van de
versoepelingen wordt door de experts verwacht als men van vakantie
terugkomt, en de scholen weer beginnen. .
Dat zet dus alle plannen die we maken nog op ‘losse schroeven’.
Maar toch… WE ZULLEN DOORGAAN!
1. We gaan door met de planning van verbindende activiteiten
en deze, voor zover verantwoord, uitbreiden, om te beginnen met
A. HET BORRELUUR, dat weer start vanaf a.s. vrijdag 17 juli
Na zorgvuldige overweging is het bestuur tot de conclusie
gekomen dat met in acht name van de 1.5m. het maximum
aantal mensen in de Salon kan worden bijgesteld op 10 (incl. de
bartender. We hanteren een tafelindeling van 1x 6 tafels tegen
elkaar voor 6 personen in de ene hoek en 1 x 4 tafels tegen
elkaar voor 4 personen in de andere hoek.
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Omdat bij het Borreluur meestal meer mensen komen hebben
bestuur en Lief en Leed besloten het Borreluur op te splitsen:
16.00-17.00u. Eerste ronde:
Max. 10 pers.
17.00-18.00u. Tweede ronde:
Max. 10 pers.
Michaëla zal de eerste keer bij beide rondes gastvrouw/bartender
zijn. Ook is besloten dat er wel een intekenlijst wenselijk is voor de
koffie schenk(st)ers en bartenders. Rob Quispel zorgt voor een
intekenlijst.
B. Voorbereiding van een grotere groepsactiviteit.
We zouden graag een groepsuitje willen organiseren waaraan zo
veel mogelijk bewoners kunnen deelnemen. In de vorige
Nieuwsbrief noemden we een Pannenkoekenetentje in de
Gasteling als mogelijkheid. Maar we denken ook nog na over
alternatieven voor de periode na 1 september.
Zo zijn de rondvaartochten van de Waterlinie door De
Amersfoortse grachten weer van start gegaan met minder
deelnemers aan boord dan voorheen. Het lijkt ons leuk iets
dergelijks voorafgaand aan het pannenkoeketentje te doen, zodat
het een aantrekkelijk, middag vullend programma wordt. Uiteraard
zijn hierop nog alternatieven denkbaar als een boottocht vanuit
Harderwijk, Catering laten komen, gezamenlijk chinees eten, of
een bezoek aan de Theetuin. Wat het uiteindelijk wordt zal
afhangen van wat tegen die tijd verantwoord is en haalbaar i.v.m.
vervoer heen en terug.
2. Planning van een noodzakelijke Ledenvergadering.
We zullen ook een manier moeten vinden voor het houden van
(alternatieve) Algemene Ledenvergadering. Veel punten ter
bespreking kunnen worden aangehouden, maar binnenkort zal er toch
wellicht gestemd moeten worden over de nieuwe bewoner voor het
appartement van Rianne Kok. Volgens de richtlijnen zijn wij dan met
te velen om dat in onze Salon te kunnen organiseren.
Kandidaat-Bewoners
Momenteel zijn er twee kandidaten die interesse getoond hebben.
Eén is de kennismakingscommissie al gepasseerd en met de andere
kandidate volgt op korte termijn een kennismakingsgesprek. .
Beiden zal de mogelijkheid geboden worden om eerst in de komende
tijd met de medebewoners kennis te komen maken. De koffie-uren en
het borreluur lijken daar de aangewezen mogelijkheden voor.
Ook is er belangstelling getoond door een echtpaar om op termijn een
open dag mee te maken. Iets anders dan het meemaken van het
koffie-uur of borreluur en evt. rondleiding door het gebouw, kunnen wij
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momenteel echter niet bieden. Dat zal hen echter zo worden
voorgesteld. Mochten meerdere kandidaten/belangstellenden zich
opgeven voor deelname, dan wordt er een rooster gemaakt voor het
bezoek en wordt tijdig bekend gemaakt welke kandidaat wanneer
komt.
Nieuws van bewoners.
Ria Bosveld bedankte voor de bloemen i.v.m. met haar gebroken pols.
Marie-Therese Cuijpers gaat langzaamaan vooruit en een verhuizing
naar het verpleeghuis lijkt momenteel niet meer aan de orde. Zij blijft blij
met zo nu en dan een bezoekje van een half uur, ziet buiten de thuiszorg
heel weinig mensen. Zij gaat ook bij de Zonnebloem informeren naar een
evt. geschikt vrijwilligerscontact.
Rietje Buijink is na een langere periode van ziekte sinds zaterdag jl.
weer terug in haar appartement. Zij verbleef de voorbije tijd bij haar
dochter.
Van de Commissie Onderhoud:
ETECK PERIKELEN
De fa. Bonarius heeft voor zover bekend, in opdracht van de combi
Eteck-Portaal, in vrijwel alle appartementen groot onderhoud gepleegd.
Gebleken is al wel dat in verscheidene appartementen meters zijn
vervangen, evenals andere noodzakelijke onderdelen.
Wat dit gaat beteken voor een evt. compensatie van het bij sommigen
absurd hoge verbruik dient nog te worden afgewacht.
Bij Dinie is, mede door het erbovenop zitten van de familie, de klok
teruggedraaid tot tevredenheid.
De nieuwe assetmanager van Eteck, Dhr. Willems zegde toe dat wij nog
een overzicht krijgen van de uitgevoerde werkzaamheden en wie i.v.m.
geconstateerde defecten voor compensatie in aanmerking komen.
Overeengekomen werd dat beide partijen een verslag van het gesprek
zouden maken. Sander wilde wachten tot hij eerst het verslag van Eteck
had ontvangen. Nu dit drie weken na het gesprek nog niet ontvangen is,
zal hij zijn verslag van het gesprek en de gemaakte afspraken opsturen.
We zijn nog steeds benieuwd naar de verdere afloop en houden u op de
hoogte.
Houdt u ons ook op de hoogte van uw evt. klachten? Dat blijft belangrijk!
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