Het Tafeltje-Dekje Verwen-menu
voor € 7,40 iedere dag met liefde versbereid
en warm bij u thuisbezorgd !!
(misschien wel het lekkerste tafeltje dekje)
Voor info en aanmelden tel 06-46714739
Of mail naar maaltijdserviceSMSA@gmail.com

Beste KBO leden,
De maand oktober nadert alweer zijn einde. Op 13 oktober was er weer een persconferentie over het
aanscherpen van de coronamaatregelen.
Door deze maatregelen en het snel stijgen van de besmettingen kunnen geplande activiteiten, zoals het
maken van een kerstkrans en de gezamenlijke maaltijd, hoe jammer wij dit ook vinden, niet doorgaan.
Ook de wekelijkse activiteiten zijn tot nader bericht afgelast. Wij hopen (en denken dat ook zeker) dat u
hiervoor begrip hebt. Het is voor ons als bestuur ook niet altijd gemakkelijk om te beslissen of
activiteiten wel of niet door kunnen gaan. Daarom doen we ook een beroep op u als lid van de KBO.
Als u denkt: ik voel me niet goed bij het deelnemen aan een activiteit laat het ons weten dan wordt het
voor ons ook gemakkelijker om een beslissing te nemen.
De prikservice van Maasziekenhuis Pantein blijft wel open op dinsdagochtend van 10.15 tot 10.30 uur.
Houdt u onze website www.kbo-landhorst.nl in de gaten want daarop verschijnt al het nieuws.
Vanuit het team van logeerhuis “de Parel” in St Anthonis is de vraag gekomen om hun logeerhuis onder
de aandacht te brengen. Natuurlijk doen wij dit met alle plezier.
“De Parel” is een logeerhuis voor voorliggende (zorg)voorziening dat volledig draait met vrijwilligers. Er
kunnen gasten logeren om zo de mantelzorgers te ontlasten. Want deze zijn vaak overbezet en zo
krijgen zij wat meer ruimte. Zeker de afgelopen tijd, in deze coronacrisis, hebben zij het vaak best wel
moeilijk. Er wordt geen medische zorg verleend door de vrijwilligers. Dit gebeurd in overleg met de
mantelzorger, familie en/of een thuiszorgorganisatie.
Er is 24 uur een van de vrijwilligers aanwezig om de gasten een vakantiegevoel te geven en lekker in de
watten te leggen. Normaal kunnen er 2 gasten logeren maar in deze coronatijd kan er maar 1 gast
logeren zodat de regels van het R.I.V.M. goed nageleefd kunnen worden.
Dit vinden wij, als bestuur van KBO Landhorst, een prachtig initiatief om zo de mantelzorg maar ook de
gasten die er gebruik van maken een fijn gevoel te geven.
Wilt u meer weten over het reilen en zeilen van “De Parel” bekijk dan hun website:
www.deparelvansintanthonis.nl. Daar vindt u ook een stukje over respijtzorggroep. Dit is een wegwijzer
in de zorgwereld die je laat zien wat je kunt doen en waar je moet zijn.
Bij de ONS vindt u een flyer van PGSA (gehandicaptenplatvorm)
Hierin wordt u gevraagd of er dingen zijn die verbetert kunnen worden voor mensen met een beperking.
Dit kan zijn van het moeilijk bereikbaar zijn van een gebouw of het gebruik maken van b.v. een toilet. Als
u denkt: nou ik weet wel iets dat verbetert kan worden geef dit aan op de flyer.
Daar staat op dat die ingeleverd kan worden op het gemeentehuis in St. Anthonis maar omdat het in
deze tijd wordt aangeraden om het reizen te beperken kunt u hem in de brievenbus doen bij
Mevr. Corrie Schilderink Scheperstraat 14. Ook dit initiatief steunen wij van harte.
Aan de ommezijde vindt u een brief over hoe we de jaarvergadering gaan houden.
Beste mensen, dit was het weer voor deze maand. Wij vinden het uiteraard heel jammer dat er geen
activiteiten zijn maar de gezondheid van ons allen staat natuurlijk met stip op nummer 1.
Het bestuur van KBO Landhorst wenst u een goede en vooral een gezonde novembermaand. Ons motto
blijft: probeer u gezond te houden en let een beetje op elkaar.
Secretariaat van KBO Landhorst vindt u op Scheperstraat 4 (Marij Emons)
tel: 0485-478811 of 06-23816984. of e-mail: info@kbo-landhorst.nl
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