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Deze nieuwsflits sluit opnieuw een
enerverende en arbeidsintensieve
week af. Waarin bleek dat samenwerken tot iets leidt. Samenwerken
zonder over elk punt in discussie te
gaan. Dat kan - en moet - als er
vooraf goed over is nagedacht.

MAATREGELEN IN HET KORT
Afgelopen week speelden vooral
deze woorden in het museum:
anderhalve meter, scheidingslijn,
geen toegang, reserveren, kuchschot, schoonmaken, bezoektijdvak, desinfectie, route, personen
per ruimte, verblijfsvak, aftekenlijst, instructie, weggooiservies…
en nog een aantal meer.

Verblijfsvak in de lucht?
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Vragen: in de ideeënbus.

WAARDERING GEMEENTE
Dinsdag 19 mei stelden we het Veiligheidsplan vast, op woensdag ging het concept
naar de gemeente Hardinxveld-Giessendam
en maandag kregen we vanuit de plaatselijke crisisorganisatie een telefonische reactie
dat wij alles heel goed op orde hadden. 26
en 28 mei 2020 hebben we alles in orde
gemaakt en vernamen van anderen dat wij
als voorbeeld werden genoemd. Leuk toch!

Eénpersoonsvak bij de balie.

CRISISTEAM I

Wat er over is van een
ruim 40-jarige beuk, geveld door droogte en te
hoge standplaats.

In 2021 herdenken en vieren we 75+1 Jaar Vrijheid

Kisten voor herbruikbaar afval.

Rechts een bij de huidige afwachtende tijd passend gedicht van M. Vasalis. We moeten geduld moeten hebben voor bijna alles. Tot wanneer
weet niemand. Hoe lang nog moeten
we in een intelligente lockdown blijven? Wachten heeft ook voordelen.
Geduld oefenen is goed.

Maximaal 3 personen…

EB
Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
ied’re minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door 't ogenblik.
Zuigend eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.
Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

CRISISTEAM II
Afgelopen dinsdag kwam het crisisteam voor het laatst ‘in de gesloten tijd’
bijeen. Daar werd een klap gegeven
op het Veiligheidsplan, dat al eind
vorige week naar de Gemeente Hardinxveld-Giessendam was gemaild.
Het team heeft deze vergadering vooral besteed aan instructies en nadere
afspraken. Het team blijft bestaan,
maar komt minder frequent bij elkaar.
DETECTIVESPEL
In de maanden juli +
augustus is er weer
een detectivespel,
voor jong en oud.
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