
Actuele informatie 
 

Beste allemaal, 

 

Het is inmiddels alweer bijna augustus geworden. Het coronaspook houdt 

ons helaas toch nog stevig in zijn greep. Het leek allemaal voorzichtig de 

goede kant op te gaan maar de laatste weken worden we er toch weer op 

gewezen dat er enige toename is geconstateerd.  

Dat betekent dat voorzichtigheid nog steeds geboden is. 

In Hof van Loon mogen de bewoners weer meer individueel bezoek 

ontvangen.  

Hiervoor zijn wel een aantal spelregels:  

- Iedere bezoeker/vrijwilliger doet vooraf zelf een check op mogelijke 

coronaklachten via https://www.pantein.nl/coronavragen 

 - Er wordt bijgehouden wie er op bezoek is geweest.  

-  Als iemand op bezoek wil gaan, dan maakt de bezoeker een afspraak 

Verder is het de bedoeling dat iedereen via de achterdeur binnen gaat 

komen. Daar ligt een logboek waar gevraagd wordt om op te schrijven bij 

wie je op bezoek komt en je naam en telefoonnummer. Dit is van belang 

mocht er een uitbraak van het virus zijn, dan kunnen we een 

contactonderzoek instellen. Maar ook, om nog zicht te hebben hoeveel 

mensen er tegelijk in huis zijn. 

In principe is er geen maximum aan het aantal bezoekers, wel mag een 

bewoner maar twee mensen tegelijk ontvangen.  

Voor deze mensen is dat een fijne ontwikkeling.  

Voor de bewoners van Hof van Loon is het een zegen dat ze, weer bezoek 

mogen ontvangen volgens de bovenstaande regeling. Gelukkig weer wat 

licht voor hen in de duisternis die eenzaamheid heet. Voor ons als 

“Zonnegroeters” is er op dit moment nog weinig te organiseren. Onze 

gezamenlijke werkzaamheden blijven nog beperkt tot het rondbrengen van 

het “Activiteitenblaadje” van Sociom. Gelukkig vinden er hier en daar, waar 

dat mogelijk is, ook wat individuele activiteiten plaats. 

 

Op onze agenda staat nog een drietal activiteiten vermeld.  

De boottocht op 18 oktober, de statiegeldactie op 1 november en het 

kienen 10 november.  

https://www.pantein.nl/coronavragen


Als bestuur zullen we ons de komende tijd beraden over wat er met deze 

activiteiten moet gebeuren. De eerlijkheid gebiedt hierbij te zeggen dat de 

kans dat de genoemde activiteiten door kunnen gaan minimaal zijn. Dit 

toch ietwat sombere bericht kunnen we gelukkig toch met iets feestelijks 

afsluiten.  

 

Afgelopen dinsdag 21 juli bestond de 

“Zonnegroet Overloon-Holthees-Smakt” 

precies vijf jaar. Ons eerste lustrum is dus 

een feit waarmee we jullie allemaal willen 

feliciteren. Jammer dat we er, gezien de 

huidige tijd, niet samen feestelijk bij stil 

kunnen staan. Hopelijk kijken jullie met 

plezier terug deze 5 “Zonnegroetjaren” en 

voor jullie allemaal, zij het op papier, een  

feestelijk bloemetje. 

 

 

Wie weet, spoedig tot ziens en een hartelijke groet namens het bestuur, 

Piet, Margot, Mar, Jeannette en Peter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot: blijf voorzichtig! 

 


