Nieuwsbrief 8:

Actief Ludgerus

ESKAPE ROOM OP LUDGERUS:
Op een laagdrempelige manier
kennismaken met de mogelijkheden
van technologie. Dat kan door de
mobiele Escape Room van
Technologie voor warme zorg.
U gaat op zoek naar de oplossing
d.m.v. puzzels, vragen en filmpjes. En u
lost samen met uw groepsgenoten dit binnen een
afgesproken tijd op.
Harm’s Eskape room zal voor personeel en voor bewoners worden ingericht op
Ludgerus. Op vrijdag 20 mei zal deze worden opgebouwd naast de bar in het lage
gedeelte en daar zal hij dan t/m 10 juni blijven staan.
Er zijn een aantal data vastgelegd waar u zich bij de balie voor in kan schrijven.
U kunt zich inschrijven voor 24 mei, 3 en 10 juni. Op deze dagen zijn er twee
momenten, om 14.00 uur tot 15.00 uur.
De activiteit, Ooswest- Thuisbest en het bridgen zullen daarom, in die periode, een
paar keer op een andere plek in de zaal plaatsvinden.

MANFRIET BETALINGEN:
De betalingen van Manfriet zullen anders gaan lopen. Het betalen geeft nu wat
onrust aan de wagen van Manfred.
Als volgt: U vult uw bestelformulier in en levert deze in bij de vrijwilligers van de
balie waar u ook direct afrekent. Er is geen pin aanwezig. Dit kan tot en met de
woensdagochtend (voor 12.00 uur) voordat Manfriet komt.
U kunt uw formulier alleen afgeven als u direct betaald. Dus niet in de zilverkleurige
brievenbus meer stoppen.
U meld zich op de vrijdag in de zaal bij de vrijwilligers. Zij geven u een
afhaalbonnetje en brengen uw bestelformulier naar Manfred. In de zaal kunt u rustig
wachten op uw bestelling. Het is dan ook Happy-Hour. Dus haal gerust een drankje
aan de bar en maak het gezellig.
Als de bestelling klaar is wordt deze bij u gebracht!
Als u niet vooraf heeft besteld dan liever niet aan de wagen bij Manfred bestellen
maar in de zaal alsnog een formulier invullen en betalen. De bewoners die wel
vooraf besteld hebben moeten anders langer wachten.

