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Werken in tijden van Corona 

 

Het wordt tijd dat alles terug normaliseert…. 

 

 

 

Groetjes Tanja 
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Periode 06/04/2020 – 08/05/2020 

 

In deze periode kan ik niet veel melden.  Alle contact loopt per brief om risico’s te vermijden.  Ik 
ben alle dagen op post geweest om toch de mensen te kunnen helpen waar nodig. 

Ook voor hen is het niet gemakkelijk. Plots afstand houden, weinig tot geen contact…  Het lijkt 
allemaal zo raar.   

De meterstanden zijn opgenomen van degenen die het gevraagd hebben.  Dit gaan we volgend 
jaar iets gestructureerder aanpakken zodat er geen verwarringen meer mogelijk zijn. 

Pasen hebben we niet ongemerkt voorbij laten gaan.  De paasklokken hebben de coronaregels 
een beetje vrij geïnterpreteerd en hebben toch voor iedereen een leuke verrassing gebracht. 

Ook voor alle moeders was er een leuke attentie met Moedertjesdag.   

De vreugde was dan ook groot dat de Immokantoren per 11 mei terug mochten opstarten.  Wel 
waren de regels weer onduidelijk maar als iedereen zijn gezond verstand gebruikt, kan alles veilig 
verlopen. 

Daarom staat er ook in iedere residentie een zuil met alcoholgel voor de handen en geldt nu ook 
de verplichting om een mondmasker te dragen in de gangen. 

Periode 11/05/2020 – 15/05/2020 

Vanaf deze week mogen de immo’s terug rondleidingen doen.  Dit resulteerde in 4 getekende 
overeenkomsten. Dus we verwelkomen 2 nieuwe bewoonsters in Residentie De Spinnerij en 2 in 
De Teintuur.  Deze week hebben wij ook het overlijden vernomen van Dhr. Masto (E0.03) 

Dit geeft het volgende overzicht: 

29 appartementen zijn bewoond (dd 18/05/2020) 

Residentie De Twijnderij (blok A) 1,  

Residentie De Ververij (blok E) 8,  

Residentie De Teintuur (blok F) 9  

Residentie De Spinnerij (blok H1) 11 

 

Er komen 5 nieuwe bewoners bij vanaf 01/06/2020 (5 huurders)  

Residentie De Twijnderij (blok A) 1, 

Residentie De Ververij (blok E) 0  

Residentie De Teintuur (blok F) 2 

Residentie De Spinnerij (blok H1) 2 

Er komt 1 nieuwe bewoner bij vanaf 01/08/2020  in Residentie De Spinnerij 
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In totaal zijn er op datum van 01/06 al 34 contracten getekend en zullen er 41 bewoners zijn. ( 7 
koppels en 28 alleenstaanden)  

Ook zijn er nog 3 potentiële kandidaten die nog niet beslist hebben. 

 

 


