juni 2020
Beste Medebewoners,
Het nieuws over het verloop van de Coronapandemie zal de komende tijd naar
verwachting blijven domineren. Het blijft immers nog afwachten welke impact de
versoepeling van de richtlijnen zal hebben op de verspreiding van het virus.
De tegenstrijdigheden in de berichtgeving zorgen voor verwarring.
Vooral 70+ers worden nogal eens onrechtmatig tegen zichzelf in bescherming
genomen. Er verschijnen artikelen, waarin bepleit wordt onze leeftijdsgroep uit het
openbare leven te weren, o.a. bij terrasbezoek en in het ov.
In verpleeg- en verzorgingshuizen is het nog extremer: ouderen die zich vrijwillig
hebben laten opnemen en gewoon huur betalen worden nog dikwijls elke vorm van
bezoek ontzegd. Zonen en dochters zien hun ouder(s) langzaam wegkwijnen van
eenzaamheid door het gebrek aan aanraking en warm menselijk contact. Eén van
hen bond succesvol de strijd aan met de directie van het verpleeghuis door aan te
tonen dat de mensenrechten geschonden worden als de richtlijnen van het RIVM
door zorginstellingen worden gebruikt als regelgeving die een algehele betutteling
zou moeten rechtvaardigen.
Hier is de link naar het betreffende artikel:
https://stichtingvaccinvrij.nl/opsluiting-van-onze-ouderen-is-nog-niet-rechtsgeldig/
Het koffie-uur
In de vorige Nieuwsbrief kondigden we aan voorzichtig op te starten met het koffieuur op maandag. Intussen is er twee keer een koffie-uur geweest, dat bezocht is
door resp. 4 en 5 bewoners.
Twee mensen toonden belangstelling voor het koffie-uur op woensdag. Om de
onderlinge ontmoetingsmogelijkheden te bevorderen willen we de woensdag erbij
nemen, in de hoop dat er zo meer mogelijkheid en tevens een betere spreiding
ontstaat. Gebleken is dat de onderlinge afstand ook met 8 deelnemers nog prima
bewaard kan worden, mits we
een midden van 3x2 tafels als opstelling hanteren.
We stellen het maximum aantal deelnemers daarom bij tot 8.
Om een koffie-uur door te laten gaan lijkt het ons redelijk dat er een minimum is van
vier inschrijvingen.
We zetten de koffie-uren op maandag voorlopig door en starten met een proef op
woe. 17 juni. Voor de woensdag geven we daarbij een keuzemogelijkheid tussen de
ochtend van 10.00u.-11.00u. of voor de middag van 15.00u.-16.00u. Tekent u a.u.b.
in op de intekenlijsten voor de koffie-uren, die vanaf vandaag in de hal van de Salon
ophangen, zodat voor iedereen duidelijk is hoe de spreiding juist te blijven hanteren.
Om alle voorzorgsmaatregelen te completeren staat er vanaf nu bij de
toegang tot de Salon een tafeltje met een desinfecterende gel.
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U gelieve die te gebruiken bij het betreden van de Salon.
De richtlijnen hierbij nog eens geactualiseerd:
1. Max. van 8 bewoners in de Salon + 1 Zetter/schenker
2. Bij verkoudheids- of koortsverschijnselen thuisblijven.
3. Blijf de afstand van 1.5m. in acht nemen.
4. Schud geen handen.
5. Desinfecteer de handen bij het binnengaan van de Salon.
6. Onverwachts toch niezen? Dan in de elleboog of in een papieren zakdoek!
In de vorige Nieuwsbrief deden we ook een aantal suggesties voor mogelijke
activiteiten in Coronatijd:
➢ Voortzetting Hersengymnastiek in de vorm van een maandelijkse quiz per
mail. Hierop kwam geen reactie.
We laten dit idee dus vallen.
➢ Collage maken van de tekeningen die ‘de jeugd in de buurt’ voor ons maakte
en deze evt. ophangen aan de muur tegenover de lift:.
Hierop kwam één reactie: “Alstublieft niet doen, ik wil er liever niet
nog langer dagelijks aan herinnerd worden.”
Wij zullen de tekeningen dus een dezer dagen opruimen en met het oudpapier meegeven. Wel jammer, wat ons betreft.
Of er moet iemand zijn, die de tekeningen graag wil hebben?
➢ We vroegen om suggesties voor evt. te ondernemen uitjes.
Daarop zijn geen reacties binnen gekomen.
Vanuit Lief en Leed kwam het voorstel om al eens na te denken over onze
zomeractiviteit, van oudsher meestal gebruikelijk een barbecue, of zoals vorig jaar
een buffet via catering.
Gelet op het feit dat een groter aantal mensen in onze Salon niet verantwoord is
wegens de vereiste distantie, en ergens wat verder weg gaan met auto’s ook wordt
afgeraden, is het voorstel om een pannenkoeketentje te organiseren bij de
Gasteling. Een afstand die ook voor degenen met een rollator haalbaar is. Wij
herinneren ons dat daar twee jaar geleden een aparte zaal voor ons gereserveerd
was, groot genoeg voor ca. 24 personen. Bij mooi weer kan op een groot terras
buiten gezeten worden. Uiteraard alles onder voorbehoud van de omstandigheden
tegen die tijd.
Wat denkt u? Haalbaar? Zou u meedoen?
Nieuws van bewoners.
Ria Bosveld kwam ongelukkig ten val met de fiets en brak haar linker pols. Bert is
al een tijdje haar mantelzorger en krijgt de kans zijn dienende taken vooral thuis te
praktiseren…
Marie-Therese is de laatste weken niet meer gevallen. Zo nu en dan waagt ze zich
weer aan een klein wandelingetje, naar de brievenbus, een blokje om buiten, dat
laatste tot nu toe met aanwezigheid van een fysiotherapeute, maar wellicht
binnenkort ook weer alleen, of misschien eens met één van ons? Hierbij is ieder die
een kaart stuurde hartelijk bedankt.
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Rianne Kok gaat onze woongroep verlaten om in Lochem (dicht bij haar zoon) in
een Caravan met rondom tuin te gaan wonen. Haar appartement (nr. 37) komt vrij
per 31 augustus.
Mochten er onder u zijn die intern willen verhuizen naar het 2-kamerappartement
van Rianne, dan hebt u de gelegenheid dat aan et bestuur kenbaar te maken voor
het einde van de maand. Omdat er hoe dan ook een appartement vrijkomt, zullen
we in principe voor 1 sept..een geschikte kandidaat moeten vinden.
Vanuit de Kennismakingscommissie
In de vorige Nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat zich een goede kandidate had
gemeld via onze adv. in Wijzer Wonen, die graag bij ons wil komen wonen, Barbara
Koning (62). Nu er echter op kortere termijn dan gedacht een appartement vrij komt,
ligt de situatie iets anders. Zij blijkt nl. net verhuisd te zijn van Den Haag naar Baarn
en was nog bezig de verhuisdozen daar uit te pakken. Ze voelde zich nu wat
overvallen en heeft even de tijd en de rust nodig om op adem te komen, alvorens
over een volgende verhuizing te kunnen voelen en denken. Daar hadden we wel
begrip voor en we hebben haar verzekerd dat de ingangsdatum niet 1 sept. al hoeft
te zijn, tenzij zich voor die tijd een andere geschikte kandidaat aandient. Er is
afgesproken tussentijds contact te blijven onderhouden. Barbara is uitgenodigd om
enkele koffie-uren te komen bezoeken, zodat zowel zij, als wij tot enige
kennismaking kunnen komen. .
Wij wachten af… en ook niet helemaal…, want…
Vanuit PR en Werving valt te melden dat Bert Bosveld een hele rondgang door
Amersfoort en omgeving maakte en er nu flyers hangen in de
supermarkten in Vathorst, Hooglanderveen, Emiclaer, Hoevelaken, Nijkerk en
Nijkerkerveen.
Mist u nog mogelijke locaties?
Vraag Rob Q. om flyers en vul de lijst gerust aan, zodat Amersfoort en omgeving op
de hoogte raken van ons bestaan als woongroep. Te denken valt ook aan
Huisartsenposten of wellicht het benaderen van woonconsulenten, die mensen
adviseren over bestaande woonmogelijkheden (komt nu in me op). Maar vergeet
vooral niet: de beste ambassadeur/ambassadrice voor onze woongroep bent uzelf!
Artikel in “Beleef Vathorst”.
Bert kreeg de toezegging van de redactrice van het (gratis) Kwartaalblad “Beleef
Vathorst”, dat er in het decembernummer een artikel over de Ouderenhuisvesting in
Woongroep De Laak gepubliceerd gaat worden. Helaas was de kopij voor het
herfstnummer al compleet..
Vanuit het CTGO is er nog even niets anders te melden, dan dat ook andere
woongroepen bezig zijn met het opnieuw gesprek organiseren van verantwoorde
ontmoetingsmomenten binnen de eigen woongroep, al naar gelang de
mogelijkheden. De woongroepen met een (binnen)tuin zijn hierbij in het voordeel.
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Het CTGO hoopt 5 sept. weer bijeen te kunnen komen in onze Salon, in afgeslankte
vorm: één deelnemer per woongroep.
Van de Commissie Onderhoud:
ETECK PERIKELEN
Vanuit het bestuur is er namens de woongroep een herhaalde klachtenbrief per
aangetekende post met ontvangstbevestiging gestuurd naar Eteck, met afschrift aan
Portaal. Op 18 maart kreeg Bert een telefoontje van Dhr. Van de Berg, met het
excuus dat Corona roet in het eten gegooid had. Niet veel later ontvingen we van
Portaal een brief dat er overleg was geweest op 16 maart tussen Portaal, Bonarius
en Eteck, waarin ook onderlinge afspraken waren gemaakt over
restituties/compensaties. Portaal zou deze gaan verrekenen.
De hele gang van zaken bevreemdde ons zeer.
Gelukkig kwamen er later toch nog twee reacties,
De contractbeheerder van Portaal, dhr. Lammerts meldde zich bij Bert met het
bericht dat hij op de zaak was gezet. Inderdaad werd kort daarop de zaak voor Diny
van Gulik tot volle tevredenheid geregeld.
De nieuwe assetmanager van Eteck, dhr. Willems nam ook contact op en zorgde
ervoor dat het gevraagde overleg met het bestuur alsnog tot stand kwam via een
videocall.
Het werd een gesprek waaraan wij voorzichtig een goed gevoel overhielden. Dhr.
Willems bleek goed te kunnen luisteren en begrip te hebben voor de situatie en al
het groeiende ongenoegen. Hij beaamde onder andere dat de bedrijfscultuur bij
Eteck nog verre van proactief is.
Daar wil en mag hij verandering in gaan brengen.
Met de nu komende Controle- en Onderhoudsbeurt van Bonarius, zal boven tafel
moeten komen waarom sommigen aanzienlijk hogere termijnen betalen dan
anderen, zonder dat dit te verklaren valt uit hogere thermostaatstanden.
Genoemd is al dat het aan de meter kan liggen,
(deze is van Eteck) en aan kapotte driewegkleppen of thermostaten (deze zijn van
Portaal). Alle drie elementen kunnen verantwoordelijk zijn voor een verhoogd
energieverbruik.
We hebben gevraagd om per bewoner een overzicht te krijgen van de straks
uitgevoerde werkzaamheden en wie i.v.m. geconstateerde defecten voor
compensatie in aanmerking komen.
Overeengekomen werd dat beide partijen een verslag van het gesprek maken. En
dat er begin augustus opnieuw een gesprek zal zijn tussen het bestuur en de
assetmanager van de fa. Eteck.
We zijn benieuwd naar de verdere afloop en houden u op de hoogte.
De hele zaak heeft ons inmiddels vele uren gekost.
Houdt u ons ook op de hoogte van de stand van zaken en de stappen die u zelf
inmiddels ondernomen hebt? Het gaat immers om uw belang!
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