Nieuwsbrief juni 2022

Hallo beste LKGX gebruiker(s),
De zomer is weer in het land en velen hebben alweer genoten van een korte vakantie of een
weekendje weg.
Omdat we de laatste twee jaren te maken
hebben gehad met beperkingen hebben we
Nederland weer meer leren waarderen als
vakantieland en terecht, want ons land biedt
tal van mogelijkheden.
Nederland is dan wel klein maar heel
veelzijdig.
Weidse landschappen met mooie kastelen,
stinsen en borgen omringd door mooie
parken en tuinen, heidevelden, glooiende
landschappen, bossen, rivierenland, unieke
natuurgebieden maar ook zee, strand en
prachtige Waddeneilanden.
Ja, teveel om op te noemen.
Op de site van LKGX.nl vindt u tientallen
campings/camperplaatsen, B&B’s, hotels en
andere faciliteiten van waaruit u al het moois
wat Nederland biedt kunt -her- ontdekken.
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Blader daarom op uw gemak door diverse rubrieken want er is altijd een accommodatie of regio
die u zal aanspreken.
En heeft u te maken met een lichamelijke beperking of handicap?
Kijk dan onder de rubriek Zorg & Welzijn want hier vindt u campings/camperplaatsen, B&B’s,
hotels en andere faciliteiten die mogelijkheden bieden om u als gast te kunnen ontvangen.
Het mooie weer kan ook uitnodigen om er
lekker een dagje tussenuit te gaan met
familie of vrienden.
Onder de rubriek Reizen, Recreatie &
Ontspanning vindt u een aantal leuke
mogelijkheden.
Maak bijvoorbeeld eens een tocht over het
Wad om zeehonden te spotten, bezoek eens
een klein museum of ga eens met familie en
vrienden naar een avonturen park.
Echt genieten voor jong en oud.
Een dag ontspannen wilt u natuurlijk graag
afsluiten met lekker eten en drinken.
U kunt uit eten gaan of thuis uit eten gaan
door een lekkere maaltijd te laten bezorgen.
Onder de rubriek Eten & Drinken vindt u
diverse mogelijkheden.
Goed en verantwoord eten en drinken is belangrijk.
En wanneer u door omstandigheden misschien geen of niet altijd zelf een verse en gezonde
maaltijd kan koken dan kunt dit laten doen.

Dit gaat meestal heel eenvoudig.
U kunt uw maaltijd(en) telefonisch of digitaal bestellen waarna deze in overleg bij u thuis worden
bezorgd.
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De zomerperiode is natuurlijk ook de tijd om lekker buiten bezig te zijn en dat is gezond.
Wandelen, fietsen, tuinieren ……

Laat u niet tegenhouden, ook wanneer bewegen bijvoorbeeld niet meer zo gemakkelijk gaat.
Probeer elke dag een stuk(je) te lopen of te fietsen.
Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om u hierbij wat extra ondersteuning te bieden.
Kijk ook hiervoor op de site van LKGX.nl.
Omdat er steeds minder service- en zorg faciliteiten beschikbaar zijn krijgen steeds meer
personen te maken met de een of andere vorm van mantelzorg.
Dit betekend vaak een extra belasting in de toch al stressvolle maatschappij.
Een mantelzorgwoning of zorgunit (wmo unit) kan voor de zorgverlener en voor de persoon die
zorg nodig heeft een praktische oplossing bieden.
In Nederland zijn er een aantal bedrijven die deze problemen erkennen en zich daarom hebben
toegelegd op het ontwerpen en de productie van deze, vaak op maat gemaakte en aangepaste,
voorzieningen.
Samen met de persoon die zorg nodig heeft en de zorgverlener kunnen ze de wensen en
behoeften in kaart brengen.

Met het realiseren van een mantelzorgwoning of zorgunit (wmo unit) is voor de persoon die zorg
nodig heeft de zorg dichtbij.
Ook is er de sociale omgang, niet met alleen de mantelzorger maar vaak ook met de kinderen
en/of kleinkinderen en andere familieleden en bekenden.
Heel belangrijk voor een stukje levensgeluk.
Kijk voor meer informatie onder de rubriek Zorg & Welzijn (mantelzorgwoningen).
Wanneer u dus met mantelzorg te maken krijgt maak dan eens afspraak met een van de
vermelde bedrijven.
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Omdat er steeds minder service- en zorg
faciliteiten beschikbaar zijn kan het ook
lonen om uw huidige woning meer
levensloopbestendig te maken.
Maak gebruik van uw hele woning en maak
deze veiliger.
Door bijvoorbeeld het realiseren van een
kleine huislift blijft uw hele woning
comfortabel en veilig toegankelijk.
Ook het veiliger maken van uw badkamer is
zeker het overdenken waard.
Helaas gebeurt het te vaak dat ouderen
vallen in de badkamer met alle gevolgen van
dien.
Een veilige en comfortabele oplossing is
vaak in korte tijd te realiseren.
Kijk voor meer informatie op LKGX.nl onder de rubriek Zorg & Welzijn.
En wat betreft comfort, ook een stuk zit- en slaapcomfort is belangrijk.
Per slot van rekening zitten en slapen we een groot deel van de dag.
Goed en comfortabel zitten en slapen is daarom belangrijk want veel en langdurig in een
verkeerde houding zitten en liggen slapen kan op den duur tot klachten leiden.
Deze zijn deels te voorkomen door een goede stoel/fauteuil en bed/matras.

Het uitzoeken kan een tijdrovende bezigheid zijn.
Neem hiervoor de tijd.
Ga naar een showroom en probeer diverse stoelen en fauteuils.
Doe dit eventueel meerdere malen zodat u zeker bent van een goede keuze want het gaat vaak
om een kostbare investering.
Laat u ook goed informeren en begeleiden door een specialist
Vooral bij een relax-/sta-op fauteuil is het vaststellen van de juiste maten en zitpositie van belang.
Op de site van LKGX.nl vindt u onder de rubrieken Zorg& Welzijn en Huis, Tuin & Interieur een
aantal bedrijven/specialisten die u graag van dienst zijn met een kundig advies en een goede
begeleiding.
Hetzelfde geldt ook voor het uitzoeken van het juiste bed/matras.
Zo zijn er bijvoorbeeld traagschuim-matrassen, maar ook koudschuim- of pocketveringmatrassen.
Ga daarom eens proefliggen en laat u goed adviseren want een expert/specialist kan u aanraden
welke bed/matras het beste bij uw lichaamsbouw, gewicht en slaapgewoonten past.
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De zomerperiode is voor veel personen ook vaak een tijd om wat veranderingen aan te brengen
in de woning en tuin.
Bijvoorbeeld nieuwe stoffering of decoratie.
Ook hiervoor vindt u op de site van LKGX.nl een aantal mogelijkheden.
Kijk hiervoor onder de rubriek Huis & Tuin.

Om problemen voorkomen is het verstandig
om zaken goed geregeld te hebben, vooral
wanneer u met vakantie gaat.
Ga daarom voor informatie en advies eens
langs bij een van de kantoren van Nationale
Notaris om samen te bekijken of alles nog
goed aansluit bij uw omstandigheden en
wensen.
Situaties kunnen immers in de loop van de
tijd verandert zijn.
Dit zijn enkele van de vele zaken/mogelijkheden die u kunt vinden op de site van www.LKGX.nl.
Heeft u suggesties en/of ideeën?
Deze zijn natuurlijk altijd welkom!
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