NIEUWSBRIEF MAATREGELEN CORONA-CRISIS 29 MAART 2020
Deze Nieuwsbrief van de Huiskamer van Odijk staat in het teken van de maatregelen
in verband met het Coronavirus.
De Huiskamer van Odijk biedt met ingang van 21 maart 2020 haar diensten en
activiteiten in aangepaste vorm aan. Hieronder treft u een overzicht.
Wilt u meer informatie, mail dan info@huiskamervanodijk.nl

NIEUW: BOODSCHAP-DIENST HELPENDE HAND
U heeft het misschien al gelezen in het Groentje, op de
website of op onze Facebookpagina. De vrijwilligers van de
Huiskamer van Odijk hebben de afgelopen dagen niet stil
gezeten. In allerijl is er met vereende krachten een nieuwe
dienst in het leven geroepen, De Corona boodschap-dienst!
Deze, tijdige nieuwe dienst wordt uitgevoerd door de
vrijwilligers van de Helpende Hand. De Boodschap heeft als
doel om inwoners van Odijk te helpen met boodschappen,
wanneer ze dat zelf niet kunnen. Bijvoorbeeld omdat ze tot
een risicogroep behoren en/of omdat zij dit vanuit hun eigen
Netwerk niet kunnen organiseren.
Hoe werkt het:
U heeft moeite om uw boodschappen aan huis te krijgen. In deze uitzonderlijke tijd hoeft u
hiervoor geen lid te zijn van de Huiskamer!U belt of mailt met de Helpende Hand van de
Huiskamer van Odijk. helpendehand@huiskamervanodijk.nl of tel. 06-20345209.
Uw gegevens worden genoteerd en er wordt gekeken of u voldoet aan de voorwaarden om
de boodschappen door de Boodschap-dienst te laten doen.
Ook wordt overlegd hoe u de boodschappen wilt betalen.
De voorkeur gaat uit naar direct overmaken. Kan dat niet, dan mag u ook het bedrag in een
envelopje aan de vrijwilliger geven.
Alles met inachtneming van de RIVM-maatregelen, dus met gepaste afstand!
Het is de bedoeling, wanneer u vaker boodschappen gedaan wilt hebben door de dienst, dat
er steeds dezelfde vrijwilliger is om u te helpen. De boodschappen mogen maximaal € 50,00
kosten en deze worden in principe in Odijk gedaan. De dienst Helpende Hand koppelt u aan
een vrijwilliger. Vervolgens kunt u met deze vrijwilliger contact opnemen om alles door te
spreken.
Neem contact op met helpendehand@huiskamervanodijk.nl of tel. 06-20345209.
Wanneer de telefoon niet direct kan worden opgenomen, spreekt u dan de voicemail in, u
wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

GOEDE WENSEN-KAARTEN AAN DE LEDEN
De leden die onze post op papier ontvangen (bijvoorbeeld omdat ze geen mogelijkheid
hebben om deze digitaal te lezen) hebben (of krijgen deze nog) de afgelopen dagen een
goede-wens kaart ontvangen. Deze kaarten zijn gemaakt door een groepje vrijwilligers die
zich geroepen voelden om juist onze kwetsbare, veelal oudere leden in deze moeilijke tijd een
hart onder de riem te steken. De HvO is deze vrijwilligers heel dankbaar voor hun lieve inzet!

NIEUW INITIATIEF VAN DE BOEKENKAST VAN ODIJK
Door de sluiting van de HvO kunt u tijdelijk geen boeken meer lezen uit de Boekenkast. Om
Odijk toch aan het lezen te houden, vragen we u om een Minibieb aan huis te plaatsen, indien
u daar de mogelijkheid toe hebt. Dit is een landelijke activiteit, waarbij mensen een waterbestendig huisje, kistje of bijvoorbeeld een kratje bij het huis plaatsen, waarin door u en door
de HvO boeken gezet worden, die iedereen kan lenen. De Huiskamer van Odijk heeft veel
boeken op voorraad en deze kunnen goed gebruikt worden voor deze Minibiebjes. Het idee is
om één registratiepunt te maken met daarop alle Minibiebs in Odijk (als tijdelijk gebruik). U
kunt ook zelf uw Minibieb registreren. Op www.minibieb.nl is meer informatie te vinden. De
vrijwilligers van de Boekenkast van de Huiskamer van Odijk hopen dat veel mensen meedoen,
zodat er ondanks de sluiting van de HvO, toch boeken gelezen kunnen worden! Voor meer
informatie stuur een mail naar onze vrijwilliger annemiek.westerman@gmail.com

DE CHAUFFEUR
Door de Corona crisis is de Huiskamer van Odijk helaas gedwongen om de Chauffeursdienst te
staken. Bij deze dienst is het niet mogelijk om de veiligheid van zowel de hulpvrager als de
chaufferende vrijwilliger te waarborgen. Tot nader order is het dus helaas niet mogelijk om
van deze dienst gebruik te maken.

ACTIVITEITEN
Alle activiteiten zijn tot nader order opgeschort in verband met de Corona-crisis.
Wij houden u op de hoogte via deze Nieuwsbrief, www.huiskamervanodijk.nl
via Facebook @huiskamervanodijk en waar mogelijk via ’t Groentje/Bunniks Nieuws.

HUISKAMER OP TWITTER!
De Huiskamer van Odijk heeft nu
ook een Twitter account.
U kunt ons volgen op @Huiskamervanod1

EN TOT SLOT:
Hoewel u de deur (bijna) niet uit kan, is het toch mogelijk om uitstapjes te maken.
Bijvoorbeeld naar het Rijksmuseum! Kijk op www.rijksmuseum.nl en bezoek het Rijks virtueel!
Disclaimer: Het ledenbestand van de Huiskamer van Odijk bestaat uit een mooie doorsnede van de Odijkse bevolking, vrouwen en mannen,
kinderen, jong en oud. In de nieuwsbrief hebben we ervoor gekozen om de leden met U aan te spreken. Maar als jij je er prettiger bij voelt,
dan mag je de “U” ook gerust als “jij” lezen! ;-)

