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Beste mensen,

Zoals u allen weet zijn de corona
maatregelen weer heel streng en is uw
wijkcentrum weer gedeeltelijk gesloten.
U kunt De Bolder wel telefonisch
bereiken, op werkdagen van 10.00 tot
15.00 uur, 
tel. nr. 020-6471509

Wat is in de komende 4 weken nog wel 
mogelijk:

 U mag bij ons boeken komen 
ruilen, dagelijks tussen 10.00 en 
15.00 uur

 Op afspraak kunt u de pedicure, 
kapster en de stoelmassage 
bezoeken.

 U kunt op dinsdagmorgen tussen 
10.00 en 12.00 uur 
diepvriesmaaltijden komen 
kopen.

 Het spreekuur van onze 
ouderadviseur Liesbeth Voorrips 
gaat wel door. Het spreekuur is 
elke woensdag van 13.30 tot 
15.00 uur. Liesbeth is bereikbaar
via 06-12705425. Wilt u op 
woensdag 23 oktober langs 
komen dan kunt u een afspraak 
maken met Anouk 06-53558736

 Sociaal steunpunt is aanwezig op
dinsdag 10.00 tot 12.00 uur. U 
kunt een afspraak maken via 
Nelleke 06-16305051

Contact momenten
Vindt u het moeilijk om weer hele 
dagen alleen te zitten, heeft u behoefte 
aan een praatje, zou u een van het 
teamleden willen ontmoeten? 
Dan is dat zo wie zo mogelijk op 
maandag en donderdag van 10.30 tot 
11.30 uur
Als u daar gebruik van wilt maken 
dan zult u zich wel telefonisch bij
ons moeten aanmelden.
Het telefoonnummer van De Bolder is: 
020-6471509

Wandelen
De sportactiviteiten zijn allemaal 
stilgezet.

Wij willen u de 
mogelijkheid 
bieden wel te 
bewegen. Daarom 
zullen wij met 
groepjes van 4 
personen, op 
gepaste afstand 
gaan wandelen.  

We zullen op maandag om 14.00 uur en
op donderdag om 11.00 uur wandelen.
Wilt u mee wandelen dan kunt u
zich aanmelden bij De Bolder.
Het telefoonnummer van De Bolder is: 
020-6471509

Soep afhalen
Maaltijden afhalen mag, dus bij ons is 
het ook mogelijk om verse soep af te 
halen. Jennifer en Dennis maken de 
heerlijkste soepen zoals u dat van hen 
gewend bent.  Maandag en donderdag 
tussen 12.00 en 13.00 kunt u de soep 
afhalen.
De soep kost € 2,00 per persoon. 
Bent u niet in staat de soep af te 
halen dan is het
ook mogelijk dat
de soep gebracht
wordt bij u thuis.
Daarvoor moet u
zich wel
aanmelden bij De
Bolder
Het telefoonnummer van De Bolder is: 
020-6471509

Concert
Het concert van 18 oktober is 
geannuleerd.
In de maanden november en december 
zullen er geen concerten worden 
georganiseerd. Wij hopen dat we u in 
januari weer kunnen verwelkomen.

Onderstaande tekst is te lezen

op de Participe website en 

geldt voor al onze vestigingen
Het gaat nog niet goed met de Corona-
epidemie. Het aantal besmettingen is in
twee weken tijd meer dan verdubbeld 
van 3.000 naar bijna 7.400 per dag. Er 
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is daarom opnieuw een groot pakket 
aan strenge maatregelen afgekondigd. 
Die vanaf woensdag 14 oktober 22:00 
uur, voor de duur van 4 weken van 
kracht zijn. Wat betekent dit voor ons 
werk?
Het aantal besmettingen moet dalen, 
dat is het doel. Wat we bereiken door 
minder contact, minder met elkaar af te
spreken en door het aantal 
reisbewegingen te beperken. Daar zijn 
alle maatregelen op gericht.
Tegelijkertijd gaf minister de Jonge aan 
dat de ondersteuning/hulp aan 
kwetsbare mensen niet moet stoppen.
Dit schept een helder kader: wel 
ondersteuning/hulp aan kwetsbare 
mensen, geen recreatie. Op basis 
hiervan hebben we bepaald welke 
activiteiten wel zo goed als mogelijk 
door moeten gaan en welke activiteiten
de komende 4 weken stoppen.

z.o.z.
Door gaan:

 Ontmoetingsgroepen (inclusief 
maaltijden)

 Odensehuis (inclusief maaltijden)
 Open Inloop/Inloopvoorziening bij

De Bolder, Dignahof en Huis 
Elsrijk (inclusief maaltijden)

 Spreekuren (bij voorkeur digitaal/
telefonisch, indien nodig fysiek, 
indien nodig op afspraak)

 Huisbezoeken
 Financieel Café
 Trainingen Maatschappelijk Werk
 Echtscheidingsspreekuur
 Afgifte maaltijden/rondbrengen 

van de maaltijden bij kwetsbare 
bewoners

 Persoonsalarmering

We stoppen met:
 Horeca in de wijkcentra
 Cursussen
 Recreatieve activiteiten zoals 

biljarten, ko�e ochtenden, 
koersbal, bingo, wijkontbijt, open 
tafels, �lmavonden 
enzovoort. Let op, dit is geen 
volledige opsomming. 

Ook vinden wij het een tegenvaller dat 
we met een aantal activiteiten moeten 

stoppen, maar hopen zo bij te dragen 
aan de bestrijding van het coronavirus. 
We wensen iedereen sterkte!

********Einde van deze extra 
uitgave*******
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