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CORONA-VIRUS EN
K E R K - AV E Z A AT H
Het Corona-virus waart rond en helaas ook binnen
ons dorp. Veel mensen hebben hier hinder van.
Het bestuur van Bewonersvereniging Kerk-Avezaath
en het Mantelpunt heeft nagedacht over de impact
van het virus en mogelijke hulp aan de inwoners die
dit nodig hebben.

Hiertoe hebben we drie dagen per week gepland
waarop u kunt bellen: maandag, woensdag en vrijdag
tussen 16.00 en 17.00 uur naar tel.nr 06-25042478.
Liever zien we uw lijstje met boodschappen
via WhatsApp: 06-25042478 of
via e-mail: kerkavezaath4012@gmail.com.
De boodschappen worden dan ’s avonds
na 19.00 uur bezorgd.
Voor betaling willen we gaan werken met een mobiel
pinapparaat. De daarbij gemoeide kosten (ca 3%)
zullen verrekend worden in het bedrag van de
boodschappen, die afgerekend moeten worden
Deze dienstverlening is tijdelijk en vooralsnog zijn
de volgende uitgangspunten geformuleerd:
Alleen noodzakelijke boodschappen
Twee supermarkten, Lidl en AH
Boodschappen worden tot de deur gebracht.
Indien u mee wilt helpen bij dit tijdelijke initiatief,
kunt u zich hiervoor aanmelden via bovenvermeld
telefoonnummer.

Hoe kunnen we dit concretiseren? De
dorpscontactpersoon is er voor hulpvragen in
ons dorp. Zolang het virus voortduurt is er een
ondersteuning bijgekomen. Het coördineren van
noodzakelijke boodschappen voor bewoners die niet
op een andere wijze geholpen kunnen worden door
hun omgeving en/of familie.

In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

Het Corona-virus brengt creativiteit bij
meerdere organisaties in ons dorp.
Onze Protestantse Gemeente is beschikbaar om
te helpen, met praktische hulp en een luisterend
oor, in deze onzekere tijden. De kerk zal af en
toe open zijn voor mensen die een kaarsje willen
branden, of innerlijke rust zoeken. Info op www.
kerkenkapel.nl U kunt Everdien Hagen bellen
via tel.nr: 0344 681500
Het Dorpshuis De Avezathen, biedt de komende
tijd bezorging aan huis aan van lunches,
maaltijden en snacks vanuit de cafetaria. Tussen
12.00 en 13.30 uur en tussen 16.00 en 19.30 uur
kunt u uw bestelling afhalen of laten bezorgen
Er kan alleen telefonisch besteld worden via
tel.nr 06-22231442. Doe dit wel ruim van te
voren! Denk o.a. luxe broodjes bestaande uit
brie, paté, gezond, garnaaltjes en tonijn voor
€ 4,- per stuk.
Weekmenu is op dit moment boerenkool
met bal uit de jus voor € 8,50. Hou facebook
(zalencentrum de Avezathen) in de gaten
voor de andere menu’s, opties en verdere
aanbiedingen

Denk bijvoorbeeld aan cupcakes (€ 2,20 per stuk)
gevuld met frambozen- of aardbeienjam of
lemoncurd en een toef crème bovenop, cakepops
(€ 1,70 per stuk), langwerpige tartelettes
(amandelkoekbodem met heerlijke vullingen à
€ 3,00 per stuk).
Voor meer informatie kijk op de Facebookpagina
Fleurs Passie of www.fleurspassie.nl bij het kopje
‘maandmenu maart/april’.
Tevens kan ik rekening houden met een
voedselallergie en/of -intolerantie (o.a. koemelk,
soja, lactose, geraffineerde suikers).
Maak het thuis gezellig en bestel iets lekkers!
Bestellen kan per mail (info@fleurspassie.nl) of
telefoon/whatsapp (06-51916927)

Bij Fleurs Passie is er voor elke gelegenheid een
passende lekkernij te bestellen. Alles maak ik,
Fleur Gaarthuis, met liefde en vol passie.
In de komende periode maak ik meer gebakjes
en luxere koeken. Hiervoor geldt: 4 halen is 3
betalen. Betalen vooraf via een Tikkie of per
bankoverschrijving, ophalen aan de voordeur
(Dorpsstraat 22) of gratis bezorgd op afspraak
binnen een straal van 2 km rondom Kerk-Avezaath.

In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

