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september 2020
Ventilatie
We zijn heel blij u te kunnen melden dat er in de zalen in de Pauwehof een ventilatiesysteem is
geïnstalleerd en dat we weer voorzichtig kunnen starten met een aantal activiteiten.
Start aangepast programma
De aangepaste activiteiten zijn gestart
met de vaste groepen en deelnemers van
het afgelopen seizoen. Iedere ochtend of
middag is er maar 1 activiteit, het was dus
een hele puzzel om alle 25 groepen te
plaatsen op 5 dagdelen.
Met uitzondering van de Bridge die niet start, kunnen alle deelnemers
tot de Kerst een aantal keren naar de Pauwehof komen voor zijn of
haar activiteit. We zitten in de grote zaal met maximaal 10 / 12
personen of in de kleine zaal met maximaal 6 personen. Alles volgens
de richtlijnen van het RIVM.
De eerste 10 lessen zijn
geweest en er zijn al weer wat
spieren los gemaakt, prachtige
schilderwerken gemaakt,
mandala’s getekend, beelden
bewerkt en natuurlijk is er ook
heel veel bijgepraat en koffie gedronken.
Ook alle gastvrouwen komen weer om een lekker kopje koffie of thee voor u te zetten. Het is fijn
om u allen weer te mogen verwelkomen in de Pauwehof.

En hoe zit het dan financieel? We vragen alle deelnemers een bijdrage voor de aangepaste
activiteit die per keer betaald kan worden. Op deze manier proberen we het zo laagdrempelig
mogelijk te houden in deze onzekere tijd. Dat houdt wel in dat op dit moment de uitgaven groter
zijn dan de inkomsten.
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Wij kunnen dit alleen doen omdat de diaconie van de Protestantse Gemeente Heemstede
toegezegd heeft de extra kosten op zich te nemen tot en met december 2020.
Maar ook u kunt ons helpen door een bijdrage over maken op NL72RABO0326304916 t.a.v. SCW De
Pauwehof Diaconie van de PKN Heemstede onder vermelding van gift ouderenwerk in coronatijd.
De diaconie is een ANBI instelling.

WIST U DAT . . . . . .
. . . de brieven en vragenformulieren die u van ons in coronatijd in uw
brievenbus kreeg, allemaal door vrijwilligers van de Pauwehof, Plein 1 en
de diaconie rond gebracht zijn?
Dat vrijwilligers van Plein 1 hard gewerkt hebben om te zorgen dat de
resultaten van de vragenformulieren in de computer verwerkt zijn?
En dat wij alle vrijwilligers van de Pauwehof én Ynze, Peter-Jan, Loek, Dick,
Gerard en Hans heel hartelijk bedanken!
. . . u tot 30 september kunt stemmen op uw favoriete
kunstwerk in het kader van het Adriaan Pauwjaar? In de
Burgerzaal van het Raadhuis in Heemstede hangen 20
door een professionele jury geselecteerde werken waar
het publiek nu een keuze uit kan maken.
Dat een van de geselecteerde kunstwerken gemaakt is
door Saskia Stavinga op de maandagmiddag in de
Pauwehof? U kunt stemmen via de website van de Lions
https://www.adriaanpauwbylions.nl/
. . . de eerste mandala les via Skype gegeven is, omdat de
docent verkouden was en de testuitslag voor corona nog niet
binnen was? En dat de test gelukkig negatief was?

. . . we in verband met corona helaas geen ontbijtkoek
meer mogen serveren, en al onze koekjes nu apart verpakt
zijn?
. . de Pauwehof nu een mobiel pinautomaat heeft?
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