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Maart roert zijn staart….
Er werd in maart inderdaad heel wat “geroerd”,
maar niet zo zeer het
weer, als wel onze gemoederen en emoties.
Een onzekere en spannende tijd brak aan met
het huidige coronavirus.
Met dagelijks aanvullende gezondheidsmaatregelen en verdere beperking van ons sociale leven.
Ook de stichting kreeg
ermee te maken, na twee

weken waren we helaas
genoodzaakt de gezamenlijke maaltijd voorlopig te stoppen en de
maaltijden aan huis te
bezorgen. Het aantal vrijwilligers liep drastisch
terug, mede omdat we
als stichting het aantal
contactpersonen wilden
beperkten, maar ook omdat sommigen van hen
door omstandigheden
gedwongen niet langer
konden komen werken.

Spreek bijvoorbeeld iedere dag op een vast tijdstip
af met uw buurman/
vrouw om met een kopje
koffie ieder op uw eigen
balkon of in uw eigen tuin
elkaar te spreken op veilige afstand. Haal iedere
dag die frisse neus, heel
belangrijk voor uw weerstand.

Probeer in beweging te
blijven. Loop een extra
rondje over de gang met
in achtneming van de 1,5
meter afstand. Doe ’s
ochtends mee, desnoods
op een stoel, met Nederland in beweging op Ned.
1 om 9.15 uur met de
oefeningen die u aankunt

Predikant Chris Kors van
de Protestantse Kerk
Doesburg organiseert
iedere week een online
kerkdienst via
www.kerkomroep.nl. of
zoeken;you tube PKN Angerlo.

Heeft u boodschappen
nodig. Doe u boodschappenlijstje, met naam en
huisnummer in de groene
brievenbus inde hal (deze

We hopen iedereen op
korte termijn en in goede
gezondheid weer te begroeten op de werkvloer.
Gelukkig is het ook nog
volop voorjaar, de laatste
twee weken van maart
hadden prachtig helder
weer, weliswaar fris, met
schone blauwe lucht en
veel zon. Laten we proberen ook daarvan te blijven genieten.

Deze meneer
(Richard) is vanuit
Oosterhout naar

.

is ook voor de maaltijdlijsten) Wij nemen dan
contact met u op en de
boodschappen worden
gedaan.

Een schitterend
gebaar!!!
Ook dank aan Cathri, die voor Grotenhuys op zijn
aanbod heeft ge-

Heeft u vragen of kunnen we u ergens mee helpen, laat het ons weten. Spreek ons aan of
tel 06 47250016 of molenveld2019@gmail.com

