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Bladel 21 augustus 2020

Lieve deelnemers van de Hoeksteen
Sinds maart2}z} zijn we moeten stoppen met de activiteiten bij de Hoeksteen.
Dat kwam allemaal door dat vervelende en gevaarlijke virus corona.
Jullie hebben dat allemaal gemerkt omdat woningen op slot gingen, het werken
niet meer rnogelijk was en dat je geen bezoek meer kon ontvangen. Allemaal
heel vervelend.
Deze week zijn we met jullie leiding van de Hoeksteen bij elkaar gekomen om
te kijken of we de activiteiten weer kunnen opstarten.
Het moet dan wel veilig zijn voor jullie en de leiding, we willen tenslotte niet
ziek worden.

De laatste weken zijn er weer rneer besmettingen waardoor het risico op ziek
worden weer groter geworden is. Een aantal van jullie kan inmiddels weer naar
het werk. Op de plaatsen waar nog deelnemers wonen met een hoger risico is dat
nog niet altijd mogelijk. Per locatie van Lunet, Amarant en Severinus wordt
door de instelling gekeken wat mogelijk is.
We hebben met jullie leiding besproken dat we voorlopig niet met de
activiteiten van de Hoeksteen starten. Het is nog te gevaarlijk en we weten
ook niet ofjullie wel mogen komen van de groepsleiding. De 1.5 meter die onze
premier Mark Rutte adviseert kunnen we niet garanderen.

Er zijntwee groepen die wel starten omdat de leiding van deze groep ons verteld
heeft dat. zij tijdens hun activiteiten 1,5 meter uit elkaar kunnen blijven Dat ziin
de woensdagavond club en de dartclub. De deelnemers van deze clubs krijgen
bericht van hun leiding wanneer en hoe ze weer gaan starten.
Wanneer kunnen we weer wel starten bij de Hoeksteen?
'We
weten het nog niet. Voorlopig blijft de Hoeksteen gesloten. Met jullie
leiding is afgesproken dat we proberen om in januari2021 weer te starten.
In december krijgen jullie hier weer bericht over.
Het is nu ook al duidelijk dat de kerstviering 2020 niet door kan gaan.
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Deze week kwam ik een deelnemer tegen en die had het idee om als dit alles
voorbij is de Hoeksteen met zijn allen op grootsewijze ter heropenen. Dit lijkt
me een goed idee en ik denk dat we dat in 2021wel kunnen doen.
Hebben jullie ofjullie begeleiding nog vragen of opmerkingen neem dan even
contact met ons op. De telefoonnummers staan op de website.

Ik wens iedereen een gezond2" halflaar 2020 en we spreken elkaar nog.
Bestuur van de Hoeksteen
Ton Hendrikx

