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Agenda:
Hieronder vindt u de
agenda voor 2020,
waarin u kunt zien op
welke datum een
themamiddag is
gepland. U kunt ze in uw
eigen agenda noteren
tot en met 16 juni,
daarna moeten ze nog
worden goedgekeurd door de gemeente.
Het aanvangsuur blijft voor iedere thema middag
gelijk, om 14.00 uur in de Kwikstaart aan de
Nagelenburgsingel. Is er een gewijzigd aanvangsuur
of dag, dan staat dit vermeld bij de geplande
activiteit.
2020:
16 juni – Thema middag, verse maaltijden van
DOK 21 met hapjes, presentatie Peter Blok en
Gabrielle van Driel, deze gaat niet door van wege
Corona.
Ook de langste dag avond in Bachte Poorte gaat dit
jaar niet door.
Tot zover zijn de thema middagen goedgekeurd
door de gemeente Vlissingen.
Hieronder de datums die we reeds gepland hebben
voor de rest van het jaar.
21 juli – Thema middag, gaat niet door.
18 augustus – Thema middag, gaat niet door.
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15 september – gezellige middag met muziek van
de Zilvermeeuwen, we hopen dat deze wel door
kan gaan, maar we hebben grote twijfels.
20 oktober – Thema middag, met films over
Souburg door Wim de Meij.
17 november – Najaarsvergadering (alleen leden)
November – Inschrijven kerstmiddag
19 december – Kerstmiddag (zaterdag) en de
inloop is dan vanaf 10.30 uur.
Met muziek van Melody en Compagnie.
2021:
05 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst
Uitgaven nieuwsbrief:
Januari, maart, mei, juli, september en november.
Overleden:

Uw bestuur:
Door de ongewone
situatie waar we nu
inzitten gaat het
verenigingsleven een
flinke duw krijgen. In
de maanden maart
en april hebben we
alle activiteiten
moeten afzeggen en dat vonden we nu niet
bepaald prettig. En zoals u gemerkt hebt zullen
voorlopig alle bijeenkomsten tot en met augustus
niet door gaan.
Maar het was wel de beste oplossing omdat we
toch bijna allemaal tot de risicogroep behoren. Alle
P 1

accommodaties waarin verschillende verenigingen
hun activiteiten deden werden gesloten,
waaronder ook de Kwikstaart.
Ondertussen, en we zijn nu al eind mei, zijn we nog
niet van het probleem af. We mogen nog geen
bijeenkomsten houden en ook het thuis blijven
wordt steeds moeilijker. We mogen bijna niemand
thuis ontvangen om eens gezellig te babbelen met
elkaar.
We krijgen allerhande goed bedoelde adviezen,
zoals, we moeten goed bewegen. Maar hoe doe je
dat als je niet naar buiten mag en zo veel mogelijk
in huis moet blijven? Ja een boodschapje doen
maar als het te druk is mag je niet naar binnen en
moet je wachten voordat er ruimte is. En als je
goed ter been ben, dan valt het ook nog wel mee,
je kan dan een ommetje gaan maken, alleen of met
z’n tweeën maar dan weer de beroemde
anderhalve meter afstand bewaren, leuk hoor
gezellig samen wandelen. Maar als je afhankelijk
ben van je rollator of zo ga je zo maar even een
ommetje maken een boodschap doen is soms al te
veel.
Intussen zijn de maatregelen een beetje
versoepeld maar of we er mee opschieten is nog
maar de vraag.
Het kabinet wil 25 mei de bezoekregelingen voor
verpleeghuizen verder verruimen. Ook het
basisonderwijs gaat per 8 juni weer normaal open
en het voortgezet onderwijs gaat weer van start.
Afgelopen dinsdag, 19 mei, heeft het kabinet
crisisberaad gevoerd over de coronamaatregelen.
In de aansluitende persconferentie is meer bekend
geworden over het dashboard ('de
gereedschapskist’) waarmee het kabinet kan
bepalen de teugels te laten vieren of juist aan te
halen. Daarbij zijn zaken als de ziekenhuis- en icopnames en de besmettingsgraad belangrijke
graadmeters.
Bij alle maatregelen blijven de richtlijnen van het
RIVM van kracht:
blijf op 1,5 meter afstand
wie klachten heeft, blijft thuis
vermijd drukte
was vaak je handen
werk zoveel mogelijk thuis
De horeca gaat open per 1 juni, binnen voor
maximaal 30 personen, exclusief personeel, dat is
inmiddels ook weer terug gedraaid, en een check
vooraf waarbij gevraagd wordt naar eventuele
klachten. Terrassen gaan ook open, Voor terrassen
geldt geen maximale grootte, maar maximaal 4
personen aan 1 tafel. De norm blijft: hou 1,5 meter
afstand
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Ook de musea mogen per 1 juni weer beperkt
open, kaartjes worden vooraf verkocht om ook de
bezoekersstromen te controleren.
Het openbaar vervoer gaat vanaf 1 juni weer rijden
volgens de normale dienstregeling, maar met een
capaciteit van zo'n 40 procent. In treinen en
bussen is een niet medisch mondkapje verplicht
vanaf 13 jaar. Op perrons niet, daar houd je 1,5
meter afstand. Wie reist zonder mondkapje
riskeert een boete van 95 euro.
Het kabinet besloot in april al dat basisscholen
vanaf 11 mei zijn weer half open mochten. Per 8
juni zullen zij dus weer helemaal open gaan
volgens het oude rooster.
Sportscholen zullen voorlopig nog geduld moeten
hebben. Het Outbreak Management Team (OMT)
komt volgende week met een nieuw advies over de
eventuele heropening vóór 1 september.
Verpleeghuizen kunnen, mits er geen
coronagevallen zijn, vanaf 25 mei weer bezoek
toelaten. Het streven is om dit vanaf 15 juni voor
alle instellingen mogelijk te maken. Dat bezoek
blijft wel beperkt tot enkele personen. Zelfstandig
wonende ouderen kunnen ook vanaf 25 mei weer
bezoek ontvangen, met inachtneming van de
richtlijnen van het RIVM. Volgens Hugo de Jonge
betekent dit: 'een terugkeer naar meer nabijheid'.
Vanaf 1 juni is het de bedoeling dat iedereen met
klachten zich direct kan laten testen na het bellen
van een landelijk telefoonnummer, dus zonder
tussenkomst van een arts.
Als de horeca weer open mag, zij het met 30
personen, mag ook de kwikstaart weer open, maar
dan ook met 30 personen. Nou, zie u het al voor u,
afstand houden op 1,5 meter, en bij onze
bijeenkomsten komen er al zo’n 50 tot 60
personen. Wie mag er dan naar binnen?
Dat gaat het hem niet worden en vanaf 1 juli mag
het dan met 100 personen maar dan ook weer 1,5
meter, dan wordt de Kwikstaart helemaal te klein.
Gelogen:
Harry zit in een gesloten
inrichting. Tijdens een
groepstherapie vraagt de
psychiater hem:
“Hoe kom je er eigenlijk bij
dat jij Napoleon bent?”
“Nou dat heeft God me
verteld”, legt Harry uit.
Verontwaardigd klinkt dan
een stem uit de kring van patiënten: “Dat is
gelogen! Ik heb daarover geen woord gezegd!”
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