
PICCARDTHOF
NIEUWS

In verband met alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, zullen ook wij alle geplande activiteiten tot 1 juni

annuleren. Het paaseieren zoeken, de wateractiviteit en helaas ook het
EK op groot scherm zullen niet doorgaan. Zodra er meer zicht is op hoe
deze situatie zich verder ontwikkelt, zullen we gehele planning opnieuw

bekijken en jullie hierover informeren.
 

De huidige situatie heeft een grote impact op het leven van ons allemaal.
We vinden het mooi om te zien dat buren zich zorgzaam en begripvol

opstellen naar elkaar. Desondanks geven we jullie graag nog wat tips om
deze tijd zo goed mogelijk door te komen.

 

Wat als?

Je je ziek voelt, maar geen
koorts hebt: 
- je blijft thuis

Je je ziek voelt én koorts hebt: 
- je blijft thuis, maar ook alle
leden van je gezin.

Je gaat niet wandelen of boodschappen
doen en vraagt anderen om hulp.

Je kinderen buiten willen
spelen: 
- kinderen t/m 12 jaar mogen

buiten spelen. Let wel op dat ze in kleine
groepjes spelen of bijv alleen met steeds
dezelfde kinderen. Geef je kinderen wel
uitleg en tips, bijv niet stoeien.

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Zorg goed voor
jezelf & elkaar

Was je handen regelmatig.
Hoest en nies in de binnenkant 

van je elleboog.
Schud geen handen.

Gebruik papieren zakdoekjes
Vermijd grote groepen en

werk thuis als het kan.

Wees vriendelijk
voor elkaar

We zitten allemaal in hetzelfde
schuitje en moeten er het beste van
maken de komende tijd. Laten we
daarom vriendelijk blijven en om
elkaar denken, dat is veel fijner! 

Zoek én bied
steun

Probeer niet alles alleen op te lossen,
vraag anderen hoe zij met de situatie

omgaan en leer van elkaar. Help
elkaar bij praktische problemen,

zoals opvang van de kinderen of het
niet durven of kunnen doen van

boodschappen.

Voorkom
eenzaamheid

Het gevoel van eenzaamheid kan
versterkt worden nu de sociale

contacten worden beperkt. Hou op
een andere wijze contact met familie,

vrienden of buren. Bel eens wat
vaker, maak gebruik van skype of

stuur een brief!

Aangepaste planning 

Het bestuur van de wijkvereniging heeft op
17 maart een mail gestuurd naar alle leden
over het aanbod van burenhulp. Deze is ook
terug te vinden op facebook en de website. 
Heb je hulp nodig? Schroom niet om contact
op te nemen.

Piccardthof Events
www.piccardthofplas.nl

Een andere mogelijkheid om makkelijk en
zichtbaar om hulp te vragen of hulp te
bieden is door een (gratis) poster te
bestellen op
www.samensterktegencorona.nl.
Door deze voor het raam te hangen kun je
aangeven of je hulp kunt bieden of nodig
hebt.


