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Mededeling van de voorzitter – activiteiten UITGESTELD!
Bij deze start ik de ZOD-nieuwflits met de aankondiging dat voorlopig alle activiteiten van Zorg om het Dorp
niet doorgaan; dit i.v.m. het coronavirus. Dat betekent dat naast de reeds afgelaste activiteiten in maart,
nu ook de jaarlijkse ZOD-ledenvergadering en de openbare jaarvergadering van maandag 6 april is
uitgesteld. Dat geldt ook voor de wekelijkse handwerkbijeenkomst op maandag, ZOD service-uurtje op
donderdag en het eetpunt (maandag, woensdag en vrijdag) in het Buurthuis. U krijgt bericht als deze
weer van start gaan. Het Buurthuis is gesloten. Of de activiteiten van Koningsdag doorgaan laten we nog
even open. Het zal dan in ieder geval in afgeslankte vorm plaatsvinden. Het ZOD-bestuur adviseert de
werkgroepen alleen nog maar digitaal te vergaderen. Het wenst iedereen veel sterkte toe en vraagt aan
wie kan … even naar de ander om te kijken.

Wat verder … ?
In deze Nieuwsflits verder nog informatie van
wethouder M. Slaets van gemeente Laarbeek
en van de heer Hugo Greeven van stichting
Vierbinden in het kader van de hulpverlening.
De school en kinderopvang is beperkt
bereikbaar. Veel kinderen zijn momenteel
thuis en er wordt druk gebruik gemaakt van
de trimbaan. Wat fijn dat werkgroep
Trimbaan deze, anderhalve week geleden,
weer hersteld heeft. Zo kunnen we veel voor
elkaar betekenen.

Informatie van wethouder Slaets
Beste Dorpsraden en KBO-bestuurders,
Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwe richtlijnen en
protocollen. Deze hebben we als lokale overheid te volgen, net als de adviezen van het RIVM en de GGD's.
Deze adviseren om sociale contacten met en tussen kwetsbare doelgroepen, zoals onze senioren, te beperken of
zelfs af te gelasten. Dat betekent dat veel overleggen en activiteiten geen doorgang vinden. Maar we doen wel een
beroep op onze inwoners om een beetje op elkaar te letten; een belletje doet soms wonderen. U kunt als Dorpsraad
of als KBO bij dat laatste natuurlijk ook uw steentje bijdragen.
In overleg met de gemeente heeft Vierbinden haar dorpsondersteuners aangewezen als contactpersoon waar
inwoners met dringende vragen terecht kunnen. U kunt ook mensen met vragen naar de dorpsondersteuners
doorverwijzen. Tevens staat er op de website van de gemeente alle nodige informatie en richtlijnen.
Met vriendelijke groeten,
Monika Slaets
Wethouder inwonersparticipatie

Informatie van stichting Vierbinden
ViERBINDEN in tijden van Corona
Aangescherpte maatregelen
Op zondag 15 maart j.l. heeft de regering aanvullende maatregelen aangekondigd met betrekking tot de Corona
epidemie. Dit houdt in dat openbare plekken zoals scholen, sportverenigingen en horecagelegenheden tot en met 6
april gesloten zijn. Dit geldt ook voor de gemeenschapshuizen in Beek en Donk en Mariahout. Het Dorpshuis in
Lieshout is alleen geopend van maandag t/m zaterdag tussen 14:00 en 17:00 uur voor mensen die gebruik willen
maken van de pinautomaat.
De regering adviseert om zoveel mogelijk binnen te blijven en sociale contacten te vermijden. Dit kan ervoor zorgen
dat mensen zich in deze periode eenzaam gaan voelen en belangrijke dagelijkse activiteiten, zoals bijvoorbeeld
boodschappen doen en koken, niet langer zelfstandig uit kunnen voeren.
Ondertussen hebben al veel inwoners in Laarbeek via Social Media aangegeven inwoners die tot de risicogroep
behoren te willen helpen door bijvoorbeeld boodschappen te doen, medicijnen op te halen of de hond uit te laten.
Dit is een mooi initiatief dat wij als ViERBINDEN erg waarderen en aanmoedigen. Dit laat zien dat buurtbewoners in
Laarbeek zorg voor elkaar hebben. Natuurlijk zijn wij als welzijnsorganisatie bereid om deze initiatieven te
ondersteunen waar nodig. Wij werken gedurende deze periode staan we in nauw contact met de gemeente
Laarbeek en andere maatschappelijke partners.
Hulp nodig of hulp aanbieden? Neem contact op met de Dorpsondersteuner!
Hoewel onze spreekuren, bijeenkomsten en activiteiten niet doorgaan, zijn we aan het werk en bereikbaar.
Inwoners die (praktische) hulp nodig hebben in deze periode en het niet binnen het eigen netwerk kunnen oplossen
mogen contact opnemen met de dorpsondersteuner van de betreffende kern. De dorpsondersteuner helpt u verder
in het zoeken naar passende hulp en ondersteuning. Ook als u zelf iets kunt betekenen voor een ander dan horen wij
dit graag.
Aarle-Rixtel:
Beek en Donk:
Lieshout:
Mariahout:

Nicky van de Ven, 06 55 37 00 99
Suzan de Koning, 06 19 50 21 92
Julia Dabekaussen, 06 11 51 81 94
Nathalie Ansems-Kortboyer, 06 48 53 28 93

nvdven@vierbinden.nl
sdkoning@vierbinden.nl
jdabekaussen@vierbinden.nl
nkortboyer@vierbinden.nl

Hoe kun je helpen?
Je kunt je op allerlei manieren inzetten voor een ander;
-Kijk of er in je straat mensen zijn die nu wat hulp kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld boodschappen doen, koken of
medicijnen ophalen. Vraag of ze hulp kunnen gebruiken. Vermijd hierbij zoveel mogelijk fysiek contact.
- Stuur een berichtje of bel naar iemand die nu thuis zit en zich misschien wat eenzaam voelt
- Neem contact op met een van onze dorpsondersteuners. Zij denken graag met je mee over de mogelijkheden in
jouw kern of wijk.
Voor algemene vragen is het kantoor van ViERBINDEN telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9:00
en 12:30 uur via 0492 328 800. Ook is de Vrijwillige Hulpdienst op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9:00 en
10:30 uur bereikbaar via 0492 – 464289.
Laten we er samen het beste van maken. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!
Met vriendelijke groet,
Mede namens mijn collega’s,
Hugo Greeven
Directeur a.i. Stichting ViERBINDEN
T + 31 (0)6 302402 88
E hgreeven@vierbinden.nl

Waardering voor …

En natuurlijk waardering voor vele anderen!

