Nieuwsbrief september 2020

Hallo beste LKGX gebruiker(s),
De zomer is voorbij en voor velen waarschijnlijk heel anders dan verwacht.
Door het coronavirus hebben misschien gemaakte een heel andere wending gekregen.
Wellicht bent u thuis of wat dichter bij huis gebleven dan de bedoeling was.
Gelukkig heeft ons kleine Nederland verrassend veel te bieden.
Er zijn veel positieve reacties gehoord ondanks de beperkende maatregelen.
Onder andere complimenten aan de vele bedrijven in de recreatieve en culinaire sector welke
heel veel moeite hebben gedaan om gasten en klanten op een verantwoorde wijze te kunnen
ontvangen en bedienen.

Ook de komende tijd zullen we zeker nog met regels te maken hebben.
Geef om elkaar, waardeer en respecteer wat ondernemers doen en werk met hun mee door de
opgestelde regels na te leven.
Hierdoor kunnen we toch nog genieten van hetgeen geboden wordt.

Op de sites van de bedrijven staan in de meeste gevallen de regels vermeld.
Mocht dat niet het geval zijn informeer hier dan na via de vermelde contactgegevens.
Kijk voor de diverse mogelijkheden op www.lkgx.nl onder de rubrieken B&B’s; Hotels; Campings;
Reizen, Recreatie & Ontspanning en Eten & Drinken.
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Elke dag zelf een verse en gezonde maaltijd bereiden is niet voor iedereen weggelegd. Toch
willen we graag zo gezond en verantwoord mogelijk eten.
Laat dan iemand anders voor u koken bijvoorbeeld de chefs van Uitgekookt.
Zij werken met dagverse ingrediënten, direct van het land.

Elke week presenteren zij een wisselend assortiment van meer dan 25 met zorg samengestelde
gerechten. Variërend van de traditionele Hollandse keuken tot maaltijden met oosterse- of
mediterrane invloeden en rekening houdend met dieetwensen.
De maaltijden bezorgen ze gratis bij u aan huis.

Wat uw situatie ook is, u kunt altijd verzekerd van een gezonde maaltijd aan huis.
Kijk ook voor de mogelijkheden op www.lkgx.nl onder de rubrieken Zorg & Welzijn en Eten &
Drinken.
Deze periode is ook vaak de tijd om eventueel de overstap te overwegen naar een andere
energieleverancier of misschien wilt u zelf gaan investeren in -alternatieve- energie.
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Kijk voor mogelijkheden op www.lkgx.nl onder de rubrieken Advies, Service & Elektronica.
Wanneer het weer en de omstandigheden het toelaten geniet dan van de mooie herfst kleuren.

Ga bijvoorbeeld lekker met z’n tweeën in de omgeving toeren op uw hippe milieuvriendelijke
retro e-scooter of e-bike.
Er zijn tal van mogelijkheden zelfs wanneer u met een beperking of handicap te maken heeft.
Kijk op www.lkgx.nl onder de rubriek Mobiliteit voor meer informatie.
Misschien is dit ook de periode om wat dingen in uw woning of tuin te veranderen.
Speel bijvoorbeeld eens met licht.

U staat versteld hoeveel mogelijkheden er zijn om dit te realiseren.
Ook kunt u uw woning of tuin opsieren met een leuke sculptuur.

Of wat te denken van een of meerdere nieuwe wanddecoraties.
Wellicht hikt u al een tijdje aan tegen enkele aanpassingen in uw woning om deze meer
levensloopbestendig te maken en is het nu de tijd om de knoop door te hakken.
De herfst is ook bij uitstek geschikt om de tuin eens onder handen te nemen.
Misschien herinrichten, een gezellige overkapping plaatsen of extra bergruimte realiseren.
Deze periode is tevens heel geschikt om nog wat onderhoud- of renovatiewerkzaamheden te
verrichten of laten verrichten aan uw woning
Wellicht vindt u onder de rubriek Huis & Tuin op de site van www.lkgx.nl enkele ideeën.
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Met het ouder worden kunt u ook te maken krijgen met mantelzorg.
Als verzorger of als persoon die wat -extra- zorg nodig heeft.
Wanneer u hiermee te maken krijgt kan een mantelzorgwonig een oplossing zijn omdat dit vaak
een veel minder grote belasting betekend voor de persoon die de zorg gaat of moet verlenen.
En niet onbelangrijk daarbij is de sociale omgang voor de persoon die zorg nodig heeft omdat de
mantelzorger in de directe nabijheid woont, vaak met de kinderen of kleinkinderen.

Voor een goede begeleiding en advies kunt u zich wenden tot professionele bedrijven.
Onder de rubriek Zorg & Welzijn (mantelzorgwoningen) op de site van www.lkgx.nl vindt u meer
uitgebreide informatie over de vele mogelijkheden die aansluiten bij uw wensen en behoeften.
Een nuttige en soms onmisbare, voorziening/hulpmiddel voor iemand die zorg nodig heeft kan
LiveSave zijn, een alarmknop die altijd werkt, waar u ook bent, zelfs wereldwijd!

Om problemen voorkomen is het verstandig om zaken goed om geregeld te hebben.
Wellicht heeft u alles een aantal jaren geleden notarieel geregeld maar het is toch goed om eens
te gaan kijken of er misschien bepaalde zaken aangepast moeten worden.
Omstandigheden kunnen immers verandert zijn.

Voor meer informatie en advies kunt u altijd terecht bij een van de kantoren van Nationale
Notaris.

Nogmaals. We hebben nog steeds te maken met COVID-19. Respecteer daarom de regelgeving.
Heeft u suggesties en/of ideeën? Deze zijn natuurlijk altijd welkom!
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