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Hallo beste LKGX gebruiker(s), 
 
De lente is weer in het land en inmiddels hebben we alweer een jaar te maken met het COVID -
19 virus en de daarmee samenhangende regelgeving. 
Toch maken velen, misschien nog wat voorzichtig, plannen voor een vakantie, een weekje of een 
weekeindje weg. 
Campings, -recreatie- parken, hotels, B&B’s en andere accommodaties doen weer hun uiterste 
best om gasten conform de regelgeving te kunnen ontvangen. 
Gegeven is dat er op dit moment veel belangstelling is om in Nederland te blijven. 
En gelukkig biedt Nederland heel veel verschillende mogelijkheden zoals u op de site van 
LKGX.nl kunt zien. 
Van een verblijf op een camping met eigen kampeermiddelen of volledig ingerichte 
huuraccommodatie tot een volledig verzorgd verblijf in een hotel of B&B. 
Ook kunt u kiezen voor rust en ruimte of voor een verblijf met een grotere groep personen zoals 
bijvoorbeeld een familie of groep vrienden.   
De meeste accommodaties zijn ingericht op zowel een lang als korter verblijf. 

 

 
 
Vooral grotere parken en campings bieden vaak extra faciliteiten op gebied van recreatie en 
ontspanning. 
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Hierbij kunt u denken aan een zwembad, een tennisbaan, speeltuintjes voor de (klein) kinderen, 
sportveldjes, mogelijkheden om te vissen of zelfs om golf te spelen. 

 

 
 
En bent u een liefhebber van wandelen en fietsen? Vanaf de meeste recreatieve faciliteiten zijn 
er vaak mogelijkheden gezien de ligging in een mooie omgeving. 
 
Tijdens uw wandel- of fietstochten kunt u 
genieten van historische beziens-
waardigheden, gezellige plaatsen en natuur. 
Bijvoorbeeld de ‘boom van het jaar’. 
Dit zijn meestal oude bomen die opvallen 
door hun prachtige vorm, uitstraling en vaak 
ook met een eigen verhaal of stukje 
geschiedenis zoals bijvoorbeeld de 
Heksenboom bij het Brabantse Bladel. 
 
Op de accommodatie waar u verblijft is 
meestal informatie beschikbaar over de 
diverse bijzonderheden in de regio en kan 
men u vaak nuttige en interessante tips 
geven. 
 
Veel accommodaties bieden de mogelijkheid 
om een fiets, E-bike of (E) scooter te huren. 

 

 
Kijk voor meer uitgebreide informatie www.lkgx.nl onder de rubrieken B&B’s; Hotels; Campings; 
Recreatie – Vakantie parken & Resorts; Reizen, Recreatie & Ontspanning. 
 
Wat betreft de regels inzake het COVID-19 virus, op de sites van de desbetreffende 
accommodaties vindt u de meest actuele informatie. 
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Lekker eten en drinken hoort bij recreatie en ontspanning. 
 
Ook de restauratieve faciliteiten hebben nog 
steeds te maken met maatregelen en 
beperkingen. 
Veel bedrijven in deze sector proberen hun 
klanten toch te kunnen bedienen door 
bijvoorbeeld maaltijden en andere lekkere 
zaken thuis te bezorgen. 
Of u kunt deze op afspraak afhalen. 
En wanneer u een restauratieve gelegenheid 
bezoekt neem dan de regels in acht. 
Op de desbetreffende sites vindt u informatie 
over de diverse mogelijkheden die in uw 
regio worden geboden. 
 
Kijk hiervoor onder de rubriek  
www.lkgx.nl/eten-drinken. 

 

 
Misschien kunt u door omstandigheden niet altijd zelf vers en gezond koken. 
Gelukkig zijn er een aantal bedrijven die een gezonde en verantwoorde maaltijd voor u kunnen 
bereiden en deze bij u bezorgen zodat u thuis lekker kunt genieten en ‘uit eten’ gaan, zo vaak u 
wilt. 
 

 
Meer informatie over de diverse mogelijkheden vindt onder de rubrieken www.lkgx.nl/actueel en 
www.lkgx.nl/zorg-welzijn. 
 
Zeker onder de huidige omstandigheden is niet alleen goed en gezond eten belangrijk maar 
vooral ook actief blijven bewegen. 
Hat naderende voorjaar nodigt hiertoe uit. 
Toch is actief bewegen niet voor iedereen altijd even vanzelfsprekend.  
Wellicht spelen uw gezondheid en/of leeftijd hierbij een rol. 
Wanneer lopen niet meer zo gemakkelijk gaat zijn er gelukkig hulpmiddelen om dit toch zo goed 
mogelijk te kunnen blijven doen en u hoeft immers per slot van rekening geen marathon te lopen. 
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Ook fietsen is gezond.  
Tegenwoordig is de E-bike populair omdat deze extra ondersteuning biedt tijdens het fietsen 
zodat u ook in staat bent wat langere afstanden af te leggen. 
En wanneer u zich niet helemaal meer vertrouwd dan is er de drie- of zelfs vierwiel fiets. 
 

 
 

 
Wanneer u gaat fietsen, vooral op een E-bike of wat sportiever op een moutainbike of racefiets, 
draag dan een passende helm. Voorkom onnodig letsel. 
Kijk onder de rubrieken www.lkgx.nl/mobiliteit en www.lkgx.nl/zorg-welzijn (mobiliteit) voor meer 
informatie. 
 
Ook al hebben we te maken met geldende maatregelen en beperkingen, het wel mogelijk om een 
rit(je) met de auto te gaan maken in de regio of misschien wat verder weg. 
En wanneer -gewoon- autorijden door omstandigheden of leeftijd niet meer gaat dan zijn er een 
aantal zeer goede, veilige alternatieven en aanpassingen mogelijk. 

 

 

 
 
Omdat u door de omstandigheden meer thuis bent is heeft u misschien zin om een aantal 
onderhouds- of renovatiewerkzaamheden te verrichten of te laten verrichten aan uw woning. 
Wellicht eindelijk eens de allang gewenste nieuwe stoffering, mooie zonwering of 
terrasoverkapping. 

 

 
 
Ook is het voorjaar de tijd voor tuinonderhoud. 
Misschien staat wat extra bergruimte of tuinhuisje al een tijd gepland maar is dit nog niet 
gerealiseerd of wilt u gewoon wat nieuwe decoratie in en om huis. 
Wanneer u deze werkzaamheden in het voorjaar verricht geniet u hier de hele zomer van. 
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Ook hier biedt LKGX.nl een aantal mogelijkheden. 
Kijk hiervoor onder de rubriek www.lkgx.nl/huis-tuin-interieur. 
 
Levensloopbestendig wonen is actueel, vooral nu er woningschaarste is. 
Misschien is het daarom nu de tijd om uw huidige woning meer levensloopbestendig te maken 
zodat u er langer veilig en comfortabel kunt blijven wonen. 
Onder de rubrieken www.lkgx.nl/huis-tuin-interieur en www.lkgx.nl/zorg-welzijn vindt u 
verschillende mogelijkheden. 
 
Mantelzorg is actueel en vroeg of laat krijgen veel personen hiermee te maken. 
Wanneer u hiermee te maken krijgt  betekend dit vaak een extra belasting.  
Om u enigszins te ontlasten kan een mantelzorgwoning een mooie en praktische oplossing zijn.  
Het grote voordeel van een mantelzorgwoning  is dat de persoon die zorg nodig heeft sociale 
omgang houdt met niet alleen de mantelzorger maar vaak ook met de kinderen of kleinkinderen. 
 

 
 
Voor een goede begeleiding en advies kunt u zich wenden tot gespecialiseerde bedrijven. 
Onder de rubriek www.lkgx.nl/zorg-welzijn (mantelzorgwoningen) vindt u meer uitgebreide 
informatie over de vele mogelijkheden die aansluiten bij uw wensen en behoeften. 
 

 
 

Om problemen voorkomen is het verstandig 
om zaken goed geregeld te hebben. Ga voor 
informatie en advies eens langs bij een van 
de kantoren van Nationale Notaris om 
samen te bekijken of alles nog goed aansluit 
bij u wensen. 
Situaties kunnen immers verandert zijn. 

Nogmaals, we hebben nog steeds te maken met COVID-19. Geef om elkaar en respecteer 
daarom de geldende maatregelen en beperkingen die van kracht zijn. 
Heeft u suggesties en/of ideeën? Deze zijn natuurlijk altijd welkom! 
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