
 
 

 

 

 

 

 

 

12 juni 2020 

Beste bezoekers van de Pauwehof, 

Een kort bericht vanuit de Pauwehof voordat wij 3 weken dicht zijn voor onze zomervakantie.  

We hopen dat het goed met u gaat en wat fijn dat er heel langzaam weer wat meer contact mag zijn volgens 

de richtlijnen van het RIVM. Even een kopje koffie drinken of een eindje wandelen dat kan gelukkig weer! Bij 

elkaar komen georganiseerd door de Pauwehof is op dit moment helaas nog niet mogelijk.  

De Pauwehof is dus voorlopig nog leeg, het is stil, en wij missen u allemaal, maar we hopen op betere tijden.  

 

Vakantie 

De Pauwehof is de komende 3 weken gesloten in verband met de zomervakantie van onze 

medewerker.  Voor dringende zaken kunt u bellen met 06-38 24 12 65. U kunt ook een 

email sturen naar: pauwehof@wijheemstede.nl of eswart@wijheemstede.nl  

 

Vragenlijsten (voor deelnemers aan activiteiten van afgelopen seizoen) 

Wat fijn dat u massaal de moeite genomen heeft om de vragenlijsten in te 

vullen en naar ons terug te sturen. Op dit moment zijn onze vrijwilligers druk 

bezig met het invoeren van lijsten. Wat nu al duidelijk is dat de grote 

meerderheid graag weer wil starten met de activiteiten in de Pauwehof met 

inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.  

Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld en opgestuurd? Dat kan nog tot 1 juli, 

gebruik hiervoor de bij de vragenlijst bijgevoegde envelop en postzegel. 

Activiteitenprogramma 2020-2021  
Wij hopen half juli alle vragenlijsten verwerkt te hebben en zullen dan ons uiterste best doen om een passend 

programma voor u allen te maken. Het zal een hele puzzel worden om te voldoen aan alle maatregelen en er 

zal veel overleg nodig zijn met de organisaties waar wij mee samen werken. Half augustus horen wij of de 

Pauwehof weer verhuurd wordt en of wij daar vanaf september gebruik van kunnen maken. We gaan in ieder 

geval een plan maken en zullen u op de hoogte houden. Het zal echter nog zeker tot half augustus duren 

voordat wij het definitieve programma aan u kunnen voorleggen.  

WIJ Heemstede Nieuwsbrief  
In de bijlage vind u de WIJ Heemstede Nieuwsbrief van juni met daarin informatie en activiteiten.  

 

 Voor nu wensen we u een fijne en vooral gezonde zomer! 
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