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BLIJF in verbinding met elkaar!

Help anderen: Vindt u
het lastig om contact te
leggen? Ga dan helpen!
Gooi een opbeurend
kaartje met uw telefoonnummer erop bij de
oudere dame uit de
straat in de bus of biedt
aan boodschappen te
doen.

Opnieuw heeft door coronamaatregelen heel Nederland minder sociale contacten. We werken zoveel
mogelijk thuis en we worden indringend verzocht zo min mogelijk af te spreken. En dat heeft impact.
Op iedereen. En als uw netwerk voor de corona-crisis al te smal was, dan wordt u daar nu extra hard
mee geconfronteerd. Er zijn verschillende manieren om in verbinding te blijven met anderen!
Sta open voor contact: Corona verbroedert,
we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Maak
dus (veilig) contact met de mensen die u
tegenkomt. Hoe vaker u dat doet, hoe beter
u erin wordt. Elke betekenisvolle relatie is
begonnen met een praatje.

Zoek aﬂeiding en start een nieuw project: Dat
kan een (online) cursus zijn, een nieuwe klus of
een ontspannende hobby. Zoiets kan nieuwe
energie én nieuwe contacten opleveren.

Online
kerst
quiz
26 dec
14:30 tot
16:00 uur

Hernieuw oude contacten: Dit is
de tijd om bestaande maar wat
ingedutte relaties af te stoﬀen.
Dus bél die oude schoolvriendin of
ga wandelen (op afstand!) met uw
sportmaatje of buurvrouw/man.

Maak gebruik van alle digitale opties: Zeker één
van de belangrijkste tips tegen eenzaamheid
tijdens corona. Er zijn anno 2020 nogal wat
mogelijkheden om ook vanaf afstand met
elkaar in contact te zijn, bijvoorbeeld via Zoom,
Skype, Hangouts of WhatsApp-videobellen.

Maak van het huis een ﬁjne plek;
in een ﬁjne omgeving voelt u zich
vaak al een stuk minder alleen.
Wat wilde u al altijd al veranderen
of aanpakken in huis? Doe het nu!

adres
van Heemstraweg-West 11A
5301 PA Zaltbommel

Weet dat u nooit
écht alleen bent: Er
zijn dan misschien
minder mensen om
u heen, maar dat
betekent niet dat u
niemand heeft. Veel
mensen zijn maar
een telefoontje van u
verwijderd. Maak daar
gebruik van.

Leve de buurt: Door
corona zijn veel
mensen thuis. Ook
buren die normaal
gesproken lange
dagen aan het
werk zijn. Gebruik
deze periode om
contacten uit de
buurt te verbeteren.

Hebt u behoefte aan een gesprek over uw situatie of aan een huisbezoek, dan
kunt u bellen met de ouderenadviseur of mantelzorgconsulent van Welzijn
Bommelerwaard op telefoonnummer: 0418 - 634 231 (09.00 uur -12.00 uur)
of u stuurt een e-mail naar: info@welzijnbommelerwaard.nl.

Digitaal actief,
hoe werkt dat?

uit te leggen hoe u digitaal mee blijft doen. Maak
daarvoor een afspraak met Ilse of Mariëlla.
We kunnen u leren hoe u op tweede kerstdag
meespeelt met de online kerstquiz via uw pc , tablet
of telefoon en hoe u zich aan kunt melden voor
activiteiten op bommelerwaardbeweegt.nl

Welzijn Bommelerwaard ondersteunt
u graag in het onderhouden van
contacten of activiteiten. Vanwege de
coronamaatregelen vervallen helaas voor
veel mensen de fysieke contactmomenten.

Maar ook als u één op één wilt beeldbellen met een
vriend of familielid, bijvoorbeeld via Whatsapp,
kunnen we u dat uitleggen.

Gelukkig zijn er tegenwoordig verschillende
middelen om online met elkaar koﬀie te
drinken of samen activiteiten te doen. Maar
niet iedereen weet hoe dit moet. Daarom
zitten wij op vrijdagmiddag voor u klaar om

Bellen voor een afspraak kan in de ochtend
naar 0418-634231 of stuur een mail naar
buurtcultuurcoach@welzijnbommelerwaard.nl

Halfuurtje door je buurtje!
Van dinsdag 3 november zijn de
maatregelen aangescherpt en zijn
sportactiviteiten in groepsverband niet
toegestaan. Een vervelende situatie, maar
laten we toch van onze stoel komen en in
beweging blijven.

Contact
T 0418 634 231
info@welzijnbommelerwaard.nl
welzijnbommelerwaard.nl

Want het betekent niet dat we niet
meer kunnen wandelen; Loop
elke dag een halfuurtje door je
buurtje. Maak (op voldoende
afstand) een praatje met
bekenden en blijf actief!

Wilt u met buurtsportcoach Nick wandelen of bent u op zoek naar een
wandelmaatje, neem dan contact op met Nick Linnenbank via e-mail:
nlinnenbank@welzijnbommelerwaard.nl of telefoon: 06 27 73 87 21
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Agenda
Vanwege de verscherpte
maatregelen zijn
veel bijeenkomsten
afgeschaft. Voor
informatie over onze
(in hoofdzaak digitale)
activiteiten verwijzen we
u naar onze website.

