
  

Coronamaatregelen gemeente Laarbeek Met deze nieuwsbrief, die de editie 

van juni vervangt, informeren wij u 

graag over lokale maatregelen en 

initiatieven die zijn ontstaan 

tijdens de coronacrisis. Tevens leest 

u in deze nieuwsbrief meer over de 

overname van ViERBINDEN Welzijn 

door LEVgroep.  

 

  

LET OP 

Per 1 mei veranderen de 

contactgegevens van 

Mantelzorgondersteuning:  

mantelzorglaarbeek@levgroep.nl 

 

Otterweg 27 

5741 BC Beek en Donk 

0492– 328 800 

www.levlaarbeek.nl 

 

extra uitgave (mei 2020) 

Zoals u waarschijnlijk al heeft 

vernomen zijn alle Corona-

maatregelen verlengd t/m 19 mei. 

Dit kan een grote impact op het 

leven van u als mantelzorger en 

voor diegene voor wie u zorgt. 

Met deze extra nieuwsbrief 

informeren we u graag over de 

maatregelen en initiatieven die 

afgelopen periode in de gemeente 

Laarbeek zijn ontstaan. 

 

Gemeenschapshuizen en 

maaltijdvoorzieningen 

De gemeenschapshuizen in Aarle-

Rixtel, Beek en Donk en Mariahout 

blijven vooralsnog gesloten t/m 19 

mei. Het Dorpshuis in Lieshout 

blijft geopend van maandag t/m 

zaterdag tussen 14:00 en 17:00 

uur voor mensen die gebruik willen 

maken van de pinautomaat. 

De eetpunten en het wijkrestaurant 

blijven in deze periode ook nog 

gesloten. Gelukkig kunnen de maal-

tijden nog wel aan huis bezorgd 

worden. Hiervoor gelden uiteraard 

wel aangescherpte regels. 

Wilt u (voor degene waarvoor u 

zorgt) maaltijden aanvragen? 

Neem dan vrijblijvend contact op 

met Marie-Louise Wijnen via 

06-2256 6778. 

 

Praktische hulp en 

ondersteuning  

Het kan zijn dat de gestelde maat-

regelen een groot effect hebben op 

u als mantelzorger en de (zorg)

taken die u hierbij hebt. 

Mocht u ondersteuning en/of advies 

nodig hebben, neem dan contact op 

met één van onze dorps-

ondersteuners. Zij denken graag 

met u mee over mogelijkheden en 

oplossingen. 

 

Aarle-Rixtel: Nicky van de Ven, 

06-55 37 00 99  

Beek en Donk: Suzan de Koning, 

06-19 50 21 92  

Lieshout: Julia Dabekaussen, 

06-11 51 81 94  

Mariahout: Nathalie Ansems, 

06-48 53 28 93  

 

Voor algemene tips en adviezen 

kunt u ook kijken op 

www.mantelzorg.nl• 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fknmt.nl%2Fnieuws%2Fupdate-9-april-coronavirus&psig=AOvVaw3P6iOegBD5xqDJSRS8mwVf&ust=1587325261092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj0ytvd8ugCFQAAAAAdAAAAABAY
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Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen 

We leven in bijzondere tijden door 

de maatregelen rondom het corona-

virus. Het normale leven staat even 

stil. Bijna iedereen is veel meer in 

huis, moet thuis werken en de 

kinderen helpen met het school-

werk. Anderen moeten werken in 

moeilijke omstandigheden. 

Er is onzekerheid en soms ook wel 

angst. 

We begrijpen dat juist nu buren-

overlast extra vervelend kan zijn. 

Want je hoort en ziet elkaar meer 

dan in normale tijden en je kunt 

misschien nu ook wel minder 

verdragen van elkaar. Daarom 

hebben we wat tips voor je op een 

rijtje gezet. 

 

Tips 

Als je weet dat je een klus gaat 

doen die geluidsoverlast kan 

veroorzaken, laat dit dan de buren 

weten (schrijf een briefje of stuur 

een appje) zodat ze weten hoe lang 

het duurt. En houd rekening met 

thuiswerkende buren. 

Realiseer je dat geluiden van dicht-

slaande deuren, harde muziek, 

blaffende hond, draaiende was-

machine of de trap oprennen 

meestal voor de buren net zo hard 

te horen zijn. Hou hier waar 

mogelijk rekening mee: kleine 

aanpassingen in gedrag (zachtjes 

op de trap, zachtjes met de deuren, 

sloffen aan in huis) of materialen 

(viltjes onder de meubels, kop-

telefoon op in plaats van de boxen 

gebruiken, deurdrangers) kunnen al 

veel uitmaken. 

Als je boos bent of geïrriteerd 

raakt, nemen je emoties 

gemakkelijk de overhand. Wacht 

tot je rustig bent voordat je de 

buren aanspreekt, dan komt de 

boodschap veel beter over. Blijf 

vriendelijk en rustig. Boosheid 

roept boosheid op en brengt je niet 

verder. 

Je kunt in ieder geval je telefoon-

nummers uitwisselen en elkaar 

uitnodigen even te bellen als je 

overlast ervaart. 

 

Kom je er samen niet uit? 

Kom je er niet uit met de buren, 

dan zou buurtbemiddeling behulp-

zaam kunnen zijn met de inzet van 

vrijwillige buurtbemiddelaars. Zij 

helpen die buren met gesprekken 

om samen oplossingen af te 

spreken. In deze tijd is dat even 

moeilijker, want persoonlijke 

gesprekken mogen niet plaats-

vinden. Maar buurtbemiddeling is 

deze weken wel gewoon geopend 

voor een telefonisch adviesgesprek, 

om te overleggen wat je in jouw 

situatie zou kunnen doen of als je 

je verhaal kwijt wilt. Daar zijn we 

voor. 

 

Je kunt van maandag t/m vrijdag 

tussen 9:00 en 12:30 uur bellen via 

0492-328 800. Als je tips wilt hoe 

je met jouw problemen met de 

buren om kunt gaan, kijk dan eens 

op de gloednieuwe site vol met tips 

www.problemenmetjeburen.nl. 

 

Vragen of advies nodig? 

Buurtbemiddeling Laarbeek, 

Coördinator Hanneke Manders 

0492–328 800 

buurtbemiddelinglaarbeek@ 

levgroep.nl• 

Belmaatje 

Onlangs is er een nieuw 

initiatief gestart, het belmaatje. 

In deze tijden waarin uitstapjes en 

bezoeken worden afgeraden, kan er 

behoefte ontstaan aan een gezellig 

praatje of een luisterend oor. 

Er is dan de mogelijkheid om via 

ons een belmaatje aan te vragen. 

Onze medewerker koppelt 

vervolgens een inwoner van 

Laarbeek aan de hulpvrager die 

vervolgens terugbelt voor een 

gezellig gesprek. 

 

Heb jij of diegene waarvoor je zorgt 

behoefte aan een belmaatje, dan 

kun je contact opnemen via  

0492–328 800• 
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Overname ViERBINDEN Welzijn door LEVgroep 

Zoals u wellicht al heeft vernomen 

wordt stichting ViERBINDEN per 

1 mei 2020 opgeheven. 

Het beheer van de gemeenschaps-

huizen wordt daarbij overgedragen 

aan Stichting Dorpshuizen Laar-

beek, dat is ontstaan vanuit een 

burgerinitiatief. 

Het Welzijns-gedeelte, waar onder 

andere mantelzorgondersteuning 

een onderdeel van is, wordt over-

genomen door LEVgroep. 

Maar wat houdt deze overname 

precies in? En wat betekent dit voor 

u als mantelzorger? 

 

LEVgroep  

LEVgroep is een welzijnsorganisatie 

die actief is binnen verschillende 

gemeentes in Brabant, met name 

onze regio. LEV staat voor Leven En 

Verbinden. Dat is dan ook waar 

deze organisatie zich voor inzet; 

het verbinden van mensen met 

elkaar in gezinnen, buurten, wijken 

en organisaties. LEVgroep inspireert 

mensen om mee te doen aan een 

samenleving in beweging. Samen 

met betrokken medewerkers, 

vrijwilligers en bewoners maken zij 

het verschil in dorpen en wijken, 

zodat iedereen mee kan doen. 

Iedereen heeft immers een talent.  

 

In principe worden alle mede-

werkers, producten en diensten die 

ViERBINDEN op het gebied van 

welzijn heeft, overgenomen. 

De telefoonnummers van onze 

medewerkers blijven hetzelfde, 

alleen de e-mail adressen worden 

aangepast. Het e-mail adres van 

mantelzorgondersteuning wordt 

mantelzorglaarbeek@levgroep.nl. 

Houd voor de contactgegevens van 

andere projecten en medewerkers 

onze nieuwe website in de gaten: 

www.levlaarbeek.nl. 

Wat betekent dit voor u als 

mantelzorger?  

Uw registratie als mantelzorger 

wordt automatisch overgezet van 

ViERBINDEN naar LEVgroep. 

U hoeft hier dus niets voor te doen. 

Heeft u hier bezwaar tegen en wilt 

u zich dus afmelden als mantel-

zorger, dan kunt u dat laten weten 

via Nicky van de Ven. 

Ook het aanbod blijft hetzelfde; 

u ontvangt nieuwsbrieven, de 

uitnodiging voor de Dag van de 

Mantelzorg op 10 november en het 

aanbod van gratis cursussen en 

activiteiten. Uiteraard gebeurt dit 

laatste niet meer onder de noemer 

‘ViERBINDEN Academie’ maar zult u 

berichten ontvangen van ‘Leren met 

LEV’. Het aanbod kunt u alvast 

bekijken op www.lerenmetlev.nl. 

 

Uw contactpersoon voor mantel-

zorgondersteuning blijft Nicky van 

de Ven. Heeft u vragen? Neem dan 

gerust contact met haar op! 

Dit kan via 06-55 37 00 99 of 

mantelzorglaarbeek@levgroep.nl / 

nicky.vandeven@levgroep.nl• 

Hulp nodig in tijden van Coronamaatregelen? 

Kijk op www.laarbeekvoorelkaar.nl! 

In deze coronacrisis hebben kwetsbare mensen het 

zwaar. Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de 

politie en in supermarkten kunnen mogelijk extra hulp 

gebruiken zodat hun belangrijke werk door kan gaan. 

Op www.laarbeekvoorelkaar.nl verzamelen we alle 

vraag en aanbod op één plek: hulp vragen en aan-

bieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en 

particulieren. Zo maken we de kans het grootst dat 

hulp gevonden wordt. Want dat is nodig! 

 

Vraag om hulp! 

Je kunt zelf niet meer op bezoek bij je moeder en 

maakt je zorgen. De activiteiten in het verzorgingshuis 

waar je werkt, liggen stil vanwege corona en de 

bewoners zitten alleen. Plaats een oproep namens 

diegene of voor jezelf en vraag of iemand een online 

spelletje wil spelen, een brief wil schrijven, graag een 

praatje maakt via telefoon of de essentiële bood-

schappen kan halen. 

Kijk op www.laarbeekvoorelkaar.nl en klik op het kopje 

Coronahulp. Via een gratis persoonlijk account kun je 

gemakkelijk reageren op het aanbod dat bij je situatie 

past. Heb je hier vragen over en/of heb je hulp nodig 

bij het plaatsen van een oproep? Neem dan contact op 

via 0492-328 800• 
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Hulp bij boodschappen 

Heeft u hulp nodig bij het doen 

van de boodschappen? 

Onze vrijwilligers zijn u graag 

van dienst! 

 

Alle Coronamaatregelen zijn nu 

t/m 19 mei verlengd. Hoe lang we 

daarna nog op deze manier verder 

moeten, dat is voor nu nog on-

duidelijk. Mensen in kwetsbare 

doelgroepen, zoals ouderen en 

mensen met een beperking, maar 

ook mensen die voor iemand 

zorgen of in een vitale sector 

werken, kunnen een beroep doen 

op onze vrijwilligers voor 

praktische ondersteuning. 

Een goed voorbeeld is het doen 

van de boodschappen voor deze 

mensen. 

Werkwijze voor vrijwilligers 

die ingezet worden voor 

boodschappen hulp: 

 Dorpsondersteuners ontvangen 

aanvragen en koppelen deze 

aan een vrijwilliger. 

 Klant geeft telefonisch bood-

schappenlijstje door aan 

vrijwilliger.  

 Zij spreken samen een dag en 

tijd af. 

 Vrijwilliger gaat naar de klant 

om tassen en envelop met geld 

op te halen. 

 Vrijwilliger doet boodschappen. 

 Vrijwilliger brengt bood-

schappen in tassen van de klant 

en envelop met wisselgeld en 

bonnetjes naar de klant. 

Afleveren aan de deur. 

U kunt een aanvraag indienen bij 

ViERBINDEN van maandag t/m 

vrijdag tussen 9:00 en 12:30 uur 

via 0492-328 800. Is de lijn bezet, 

dan adviseren wij u op een later 

moment terug te bellen. Na 12:30 

uur en in het weekend kunt u een 

bericht achterlaten op het 

antwoordapparaat zodat u zo snel 

mogelijk wordt teruggebeld• 

Doe de gratis online EHBO cursus! 

Het Rode Kruis stelt speciaal voor alle thuisblijvers in 

Nederland een gratis online thuiscursus EHBO 

beschikbaar. Hiermee leer je vanuit huis via je 

laptop of tablet hoe je eerste hulp verleent bij veel-

voorkomende situaties.  

Volg de cursus in je eentje, of samen met je partner of 

familieleden. Ga aan de slag met iets waar je anders 

misschien geen tijd voor hebt, en besteed je tijd thuis 

op een leuke en nuttige manier. Schrijf je vandaag nog 

in voor de thuiscursus! 

Je leert een slachtoffer in veiligheid te brengen, de 

toestand te beoordelen, de hulpdiensten te alarmeren 

en EHBO te verlenen bij: 

 Brandwonden 

 Huidwonden 

 Bloedingen 

 Verslikking 

 Letsels door contact met dieren en planten 

 

De thuiscursus duur ongeveer 1,5 uur. Op een laptop 

of tablet werkt de online thuiscursus het beste. 

Per persoon kun je één cursus bestellen via 

https://shop.rodekruis.nl/thuiscursus-ehbo. 

Je ontvangt dan een link die één jaar lang onbeperkt 

toegang geeft tot de online leeromgeving. Na af-

ronding ontvang je een digitaal bewijs van deelname• 

Shirley Westhoff en Ingrid Biemans uit Laarbeek willen graag iets 

doen voor onze medemens in deze rare tijd. Zodoende zijn ze op het 

idee gekomen om bloemen rond te brengen bij eenzame mensen of 

andere inwoners van Laarbeek die het hard kunnen gebruiken. Dit 

doen zij in samenwerking met een lokale bloemist door middel van 

vrijwillige donaties. 

 

Ken je iemand die in deze tijd wel een opkikker kan gebruiken of heb 

je vragen over deze actie? Stuur dan een bericht naar 06-2169 0142 

Bloemenactie Laarbeek 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nieuwsvoordietisten.nl%2Fziekenhuis-geeft-boodschappen-mee-na-ontslag%2F&psig=AOvVaw3JOOC2B5rGqsHcZ_X3Y1sY&ust=1587328909707000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCAupfr8ugCFQAAAAAdAAAAABAD

