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ontmoeten
Door de uitbraak van het
coronavirus en de maatregelen
die in april en mei door de
overheid zijn getroffen, was ‘live
ontmoeting‘ bij De Wilg niet
mogelijk.
De Wilg probeert via de FB Live
uitzendingen contact met de
deelnemers en vrijwilligers te
houden. Allereerst hadden we op
alle werkdagen van 10.00 -11.00
uur een uitzending. Vanaf 1 juni is
dat nog op ma – wo - do.

delen
Vanaf 1 juni start De Wilg langzaam weer met haar activiteiten
Bekijk hier het instructiefilmpje, van de
anderhalve meter afstand aanpassingen,
die wij hebben gemaakt.
Afscheid medewerker(s)
1 juni hebben wij afscheid genomen van Charlotte Papendorp,
ondersteuner bijzondere vrijwilligers bij De Wilg.
Vrijwilligers in coronaperiode
We zijn nog druk bezig met het inrichten van de nieuwe activiteiten die
plaats gaan vinden bij De Wilg. We houden jullie op de hoogte van de
ontwikkelingen. Mocht je meer informatie willen over wat jouw rol als
vrijwilliger is in deze nieuwe situatie dan kan je contact opnemen met
Angelique van den Broek a.vdbroek@dewilg.nl.
Vrijwilligersraad
De Vrijwilligersraad heeft meegekeken en meegedacht over de
aanpassingen t.a.v. de nu geldende richtlijnen vanuit het RIVM en heeft
ons advies gegeven. Dit advies heeft De Wilg opgenomen in haar
huidige protocol.

genieten

FACEBOOK LIVE
Beperkte ontmoeting
Vanaf 1 juni kunnen we voorlopig
alleen deelnemers ontvangen die
zich aanmelden. Inloop is nog niet
mogelijk.

De Wilg draait door! Vanaf 23 maart zijn wij gestart met het FB live
programma. Om zo in contact te blijven met deelnemers en vrijwilligers.
Al de uitzendingen kun je terugkijken.

We zijn de mogelijkheden voor
nieuwe online activiteiten aan het
onderzoeken. Er is wel een online
koffiemoment voor deelnemers op
de dinsdagochtend om 11.00 uur.
Zij kunnen zich hiervoor
aanmelden bij de
activiteitencoördinatoren.
Activteitencoordinator Rik Hoogendam gaf een interview over het idee
‘De Wilg draait door’ voor de nieuwsbrief van de PvdA.
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