10 april 2020

DOENIEUWS
De medewerkers van Doezorg
staan in deze CoronaCrisis
voor je klaar. Hierbij volgen
wij de aanwijzingen van het
RIVM op: www.RIVM.nl
Wij houden je zo goed
mogelijk op de hoogte.
Dit doen wij op onze website
www.doezorg.com en via
sociale media:
I:
F:

doezorgdoetinchem
doezorg

PASEN!
De tijd vliegt terwijl deze lijkt stil te staan. Want ondanks de
lange Quarantaine periode staat het Paasweekend alweer voor
de deur. Anders dan anders maar met het zonnetje wat de
komende dagen blijft, beloven het toch mooie dagen te worden.
Wij hopen dat jullie de Paasdagen van 2020 in goede
gezondheid met vrienden, familie of met een fantastische serie
op Netflix kunnen doorbrengen…
Tip van de redactie:
bekijk met Pasen Messiah,
past prima bij het Paasthema...

Boodschappendienst

Veel van jullie maken inmiddels gebruik van
onze “boodschappenservice”. Van sommige
mensen krijgen wij de vraag of wij ook voor
hun boodschappen willen doen:
WIJ HALEN MET LIEFDE VOOR IEDEREEN
BOODSCHAPPEN!
Wij zijn inmiddels Corona routiniers op dit
gebied en het aanvragen gaat eenvoudig.
Je stuurt je lijstje en de winkel waar de
boodschappen gehaald moeten worden
naar doen@doezorg.com of je stuurt een
whatsapp naar je eigen begeleider.
Hij of zij gaat op pad en brengt op het afgesproken tijdstip de boodschappen langs
op de gepaste 1,5m afstand.

Je geeft gepast geld mee of je ontvangt een
tikke na afloop. Het bonnetje zit in de
boodschappentas bij je spulletjes.
Aarzel niet en vraag ons gerust, we doen
het heel graag!

Zie ze vliegen!
Vogelbescherming
Met het voorjaar buiten komen ook de
vogels terug. Een mooi aanzien en gezellig
geluid. Omdat we meer tijd hebben en
vaker in onze tuin, op ons balkon of een
wandeling maken heeft Vogelbescherming
Nederland iets leuks: een gratis cursus
tuinvogels. Via de link:
www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
kun je jezelf opgeven en voordat je het
weet ben je een volleerd vogellaar.
Vogeltjes maken
Geniet je van vogels maar is knutselen meer
jouw ding? Wij zagen deze fleuringe knutsel
vogeltjes voorbij komen, eenvoudig te
maken en leuk om te doen. Hiervoor ga je
naar SØSTRENE GENE:
https://sostrenegrene.com/nl/diy
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Fighting Corona
Onze (sportieve) begeleider Damon
kan niet zo goed stilzitten maar
begeleiden kan hij als de beste. Om
zijn cliënten conditioneel sterk te
houden heeft hij samen met deze fitte
client een Corona proof bokstraining
bedacht. Op 1,5 meter verbranden zij
samen calorieën en trainen ze heerlijk
buiten in de zon.
Samen Corona verslaan, goed werk
heren!

Tijdschriften of boekenservice
Er wordt al gebruik van gemaakt, maar nog even de reminder dat wij beschikken over
veel boeken en verschillende tijdschriften. Zo hebben wij jaargangen van de FLOW,
(sport)tijdschriften of romans die we graag komen langsbrengen. De tijdschriften hoeven
wij niet meer terug! Interesse in een jaargang van de FLOW, boek of in een sportmagazine? Mail dan naar: doen@doezorg.com!

Angstig, eenzaam of met spoed iets nodig? Bel onze zorglijn!
Zie je op tegen de komende feestdagen, ben je ziek en/of heb je met spoed medicijnen,
boodschappen of andere zaken nodig? Bel of app dan met onze zorglijn. Via onze zorglijn
geven we je informatie, advies, ondersteuning of we praten met je over wat je bezig
houdt. Telefoonnummer: 06 - 4067 7614 Ook met Pasen staat de lijn gewoon open!
Mailen kan ook: doen@doezorg.com!

Deze is voor jou

“May your faith be bigger than your fear “
Fijne, gezonde en mooie Paasdagen!
Constance
Damon
Esther
Sanne
Stephanie & Wieko

