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Oog voor Senioren
Koningslust, 4 april 2020
Aan alle inwoners van Koningslust.
Weer een nieuwe nieuwsbrief. We leven inmiddels 14 dagen onder flinke beperkingen. We weten dat
inwoners van Koningslust ook getroffen zijn door het corona virus en we willen iedereen heel veel
beterschap wensen. Om virus-besmetting te voorkomen moeten we de beperkingen echter nog een tijd
lang volhouden. Het blijft daarom belangrijk dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM:
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Heb geen fysiek contact met anderen
• Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar
• Was u handen goed en regelmatig
Om fit te blijven is het belangrijk om gezond te eten en om geregeld te bewegen. U kunt ook het programma
“Thuis in beweging” van omroep MAX volgen en daaraan meedoen.
Er gebeuren ook zeker positieve dingen:
• Kinderen maakten op het trottoir in Koningslust tekeningen
met hartjes, “You never walk alone” en Stay safe”. Erg lief
van hun en het betekent dat zij daar mee bezig zijn.
• We horen dat enkele mensen op eigen initiatief ouderen
helpen met het doen van boodschappen. Het is fijn dat dit
ook zomaar onder elkaar geregeld kan worden.
• En ook zien we nu dat ouderen geholpen worden door hun
soep of eten te brengen
• Mensen die een boek willen lezen kunnen daarvoor bellen
met Lies Joosten. Zij zal dan op afspraak op maandag of
donderdag boeken rondbrengen.
• Kwekerij Janssen Görtz (bolchrisanten) heeft een
grootverpakking bloemmengsel ter beschikking gesteld voor de mensen van de dorpsontmoeting. Een
bijzonder mooi gebaar. We zullen deze zaden binnenkort bij diverse betrokkenen bezorgen, zodat
deze gezaaid kunnen worden en in de zomer tot mooie bloemen uitgroeien. Dit geeft weer hoop voor
een kleurige toekomst.
• Mensen die vaker noveenkaarsen in de kerk aanstoken kunnen één kaars bestellen bij Ans Smits (0625326216). U krijgt deze dan thuisbezorgd. Deze actie wordt gesponsord door de Stichting Welzijns
Bevordering Inwoners Koningslust
• In de week van 30 april start de bouw van de nieuwe basisschool. Ook dit is een teken, het leven gaat
door en we moeten zeker ook naar de toekomst uit blijven kijken.
Bij deze nieuwsbrief treft u een opgaveformulier aan. Dit formulier kunt u gebruiken om eventueel een
hulpvraag te stellen of om aan te geven welke hulp uzelf kunt verlenen aan anderen. De hulpvraag of het
aanbod kan gaan over boodschappen doen, medicijn afhalen, maaltijdverzorging, enzovoort. Er is ook
nog ruimte voor een eigen idee of voorstel om te komen tot ondersteuning van mensen alleen of
anderszins in deze periode.
Kunt u het formulier niet zelf invullen, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met een van de
contactpersonen die dan het formulier in overleg voor u kan invullen.
En als u vragen heeft kunt u natuurlijk ook terecht bij een van onderstaande personen.
Contactpersonen
Jacqueline Janssen
Annie Bos Hanrats
Erik Nijssen

06-31688503
077-3072616
06-29041881

De websites zijn:
Stichting Bevordering Welzijn
Dorpsoverleg Koningslust

Lies Joosten
Piet Geurts
E-mailadres

06-15300848
06-55573999
koningslust@dorpsontmoeting.nl

www.koningslust.dorpsontmoeting.nl
www.dorpsoverlegkoningslust.nl

