KOP ALS ACHTERZIJDE EVERDINGSE COURANT

EXTRA EVERDINGSE COURANT
I.V.M. HET CORONA VIRUS
Het zal u niet ontgaan zijn dat er momenteel veel gebeurt in de wereld. Dit heeft grote
gevolgen voor iedereen in Nederland en dus ook voor ons in Everdingen.
In deze extra editie van de Everdingse Courant vindt u informatie over de maatregelen die
wij als Vitaal Dorp hebben getroffen in verband met het coronavirus. Met een dagelijkse
update, rond 7 uur ’s avonds, op onze Facebookpagina en onze website www.vitaal-dorp.nl
houden wij u op de hoogte van de stand van zaken.
Samen ouder
Alle activiteiten voor de ouderen zijn in ieder geval t/m 6 april aanstaande geschrapt. Dit
houdt in dat de koffie- en spelochtenden op woensdag en vrijdag niet doorgaan. Ook het
samen koken en de aanschuiftafel komen te vervallen. Alle ouderen die het betreft worden
persoonlijk door Mariejanne geïnformeerd.
Wanneer u, als oudere, in de komende tijd behoefte hebt aan een praatje, aarzel dan niet en
geef dat direct door aan Mariejanne 06-28959746 of aan Anoesjka 06-13835067. Wij
proberen dan een geschikt ‘belmaatje’ te vinden. Lijkt het u zelf leuk om regelmatig te bellen
met een oudere, laat het ons dan ook weten!
Dagbesteding
Wij hebben besloten de dagbesteding t/m 6 april alleen nog op het landgoed Everstein te
bieden. Daar kunnen al onze meewerkers terecht om te werken op het land, in de kas en in
het atelier. Voor uw en hun gezondheid werken zij dus voorlopig niet in de winkel. Het vergt
wel wat van onze begeleiders, maar wij hebben er vertrouwen in dat dit goed gaat komen.
De ouders en begeleiders van de meewerkers zijn uiteraard op de hoogte gebracht.
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Winkel
De winkel blijft gewoon open op de normale openingstijden. Wij hebben wel een aantal
vragen:
- Omdat de meewerkers nu uitsluitend op het landgoed werken, hebben we per direct
dringend behoefte aan mensen die ons als vrijwilliger willen helpen met werkzaamheden als
vakken vullen, schoonmaken, etc. Wanneer u zich bij ons meldt, kunnen wij met een rooster
aangeven wie wanneer helpt.
- Als u ziek of verkouden bent, kom dan niet naar onze winkel. U kunt ons bellen op
telefoonnummer 0347-779899. Wij kunnen uw boodschappen dan gratis bij u thuis komen
brengen.
- Betaal alstublieft zoveel mogelijk met PIN.

Oproep voor vrijwilligers die zich in deze uitzonderlijke tijd willen inzetten en
een handje willen toesteken
Wij kunnen uw hulp op dit moment heel goed gebruiken voor de volgende activiteiten:


Een gezellig telefonisch praatje maken met ouderen.
Geef u op bij Mariejanne 06-28959746 of bij Anoesjka 06-13835067



Helpen in de winkel met o.a. vakken vullen of schoonmaken.



Bijspringen met helpen achter de kassa (“kassa draaien”)



Boodschappen rondbrengen bij inwoners van Everdingen.



Ophalen en thuisbrengen van onze meewerkers in Vianen en Leerdam.

Als u ons wilt helpen bel dan met Winkel & zo… 0347-779899 of loop even binnen

