Bladel 26 april 2021

Beste deelnemers van de Hoeksteen
Mensen in Nederland worden nog steeds ziek van het coronavirus. Zoals je op
het journaal kunt zien en horen, liggen er nog steeds veel mensen in het
ziekenhuis en een aantal van deze mensen komt dan op de afdeling met
intensieve zorg.
Gelukkig is er sinds januari van dit jaar een vaccin beschikbaar om te zorgen dat
je niet meer ziek wordt. De meeste van jullie hebben al twee prikjes gehad en
zijn hierdoor beschermd, zodat jullie niet meer ziek worden. Een aantal van onze
deelnemers die zelfstandig wonen zijn nog niet aan de beurt geweest en zij
komen voor de zomervakantie nog aan de beurt.
De meesten van de leiding op de Hoeksteen hebben nog geen prik gehad, maar
ook zij komen voor de zomervakantie aan de beurt.
Dat betekent dat het op dit moment nog niet veilig is om weer te starten met jullie
activiteiten op de Hoeksteen. Ook mag het nog niet van Mark Rutte.
Vorige week zijn we met de leiding bij elkaar gekomen om te kijken wanneer
we de Hoeksteen weer kunnen openen. We hebben besloten om na de
zomervakantie weer te beginnen met onze activiteiten.
De woensdagavondclub sluit tijdens de zomervakantie meestal maar drie weken.
Als het veilig is en het mag van Mark Rutte dan kan het zijn dat zij iets eerder
starten. De rest start pas na de zomervakantie in september. Jullie krijgen hierover
van jullie eigen leiding nog een briefje of mailtje,
Het is dus nog even volhouden en dan hopen we jullie allemaal weer op de
Hoeksteen te zien.
Sommigen van jullie hebben voorgesteld om in september maar te starten met een
groot openingsfeest! Daar gaan we over nadenken!
Maak er nog een mooie vakantie van en tot ziens in september
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