Beste inwoner van Hoenderloo,
Dit is een gezamenlijke brief van de vereniging Hoenderloo’s Belang
(Dorpsraad), Het Nieuwe Initiatief, Dinge Doen, de Hoenderlose
Zakenvereniging en de Heldringkerk-gemeente.
Houd vol!
Inmiddels beginnen wij misschien wel te wennen aan de maatregelen rond de
corona-crisis. Ondanks dat wij elkaar niet persoonlijk kunnen ontmoeten,
proberen wij binnen het dorp de moed er in te houden. Wij letten zo veel als
mogelijk op elkaar! Daar waar mogelijk bieden wij hulp. U staat er niet alleen
voor!
Wij willen u graag een hart onder de riem steken. Houd vol, want het zal nog
wel enige tijd duren, voordat de maatregelen niet meer nodig zijn.
Mocht u hulp u nodig hebben, of gewoon even contact, dan zijn er meerdere
mogelijkheden binnen Hoenderloo:
De meeleeflijn Heldringkerk
De Heldringkerk heeft een meeleeflijn opengesteld voor mensen die behoefte
hebben aan persoonlijk contact, een hulpvraag of andere dringende zaken.
Voor deze lijn zijn de volgende personen en telefoonnummers beschikbaar:
Ds. A.P. de Graaf
Mw. D.G. van Veldhuizen
Dhr. P.W. van Lunteren
Mw. R. Westerveld

055-506 1388
055-844 4266
055-785 3224
055-378 1645

Het Nieuwe Initiatief
Ook Het Nieuwe Initiatief kan benaderd worden voor persoonlijk contact of
met een hulpvraag. Hanneke van Kan is te bereiken op 06-2909 3045 en Paul
de Jongh is te bereiken op 06-2099 2276. U kunt Het Nieuwe Initiatief ook
mailen: het e-mailadres is hni@hoenderloo.nl
Dinge Doen
Dinge Doen is er voor inwoners, die ondersteuning nodig hebben in de
thuissituatie en daarvoor geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk
(familie, buren, vrienden) of professionele hulp. Hebt u hulp nodig, dan kunt u
Dinge Doen telefonisch bereiken op werkdagen tussen 12 en 15 uur op
telefoonnummer 06-8312 8188.
Hoenderlose Zaken Vereniging: Wees loyaal en koop lokaal!
In de huidige tijd is het belangrijk om juist de lokale ondernemers te steunen.
Zij hebben hun dienstverlening aangepast door bijvoorbeeld boodschappen
thuis te bezorgen. Help de lokale ondernemers door bij hen te shoppen.
Vereniging Hoenderloo’s Belang (Dorpsraad)
Zijn er andere zaken, wat u in deze tijd van belang vindt voor ons dorp, dan
kunt u contact opnemen met de secretaris Rob Spelde. U kunt hem een
mailbericht sturen via dorpsraad@hoenderloo.nl of hem bellen op
telefoonnummer 06-2068 3177.
Zoals u ziet zijn er genoeg mogelijkheden om contact te hebben of hulp te
vragen. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.
Met een hartelijke groet,

Namens alle vrijwilligers

