Nieuwsbrief

Actief Ludgerus

Sinds maandag 24 januari kunt u weer bijna alle activiteiten bijwonen bij Ludgerus.
Helaas kan het kaarten nog niet i.v.m. de 1,5 meter afstand en ook het zingen is nog
niet verstandig. Zoals u op de andere zijde ziet starten we ook weer met een aantal
maandactiviteiten. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM van de buurthuizen
maar houden ons vooral aan 1,5 meter afstand. En natuurlijk het mondkapje op,
behalve als je zit. Maar als u plaatsneemt wel graag de 1,5 meter aanhouden!

MANFRIET
Vanaf februari kunt u zelf uw bestelling weer ophalen bij Manfriet.
Hoe werkt het:
- U vult wel een bestelformulier in, deze vindt u bij de balie t.z.t.. Deze levert u
uiterlijk 12.00 uur de woensdag ervoor in.
- Tijdens Happy-Hour kunt u uw bestelling afhalen door bij Manfriet te laten
weten dat u er bent en af te rekenen. Graag gepast of pinnen.
- In de zaal kunt u wachten terwijl u een drankje neemt, proost!

POËZIEPRIJS 2022
Wie wordt de eerste huisdichter van Ludgerus?
Afgelopen week was het poëzieweek. Dat is een mooie aftrap om voor het eerst de
huisdichter van Ludgerus te bepalen. Het idee komt vanuit Simon Govers van
Impacter, een project van Deventer Doet. Volgens mij hebben we best nog wat
schrijvers en dichters op Ludgerus wonen. Maar wie wint de prijs en mag zichzelf
huisdichter 2022 van Ludgerus noemen?
't Is nooit te laat
Voor nieuwe hoop en oude dromen
Kom, hef je glas
Tranen, bier en een plas
Water bij de wijn
Rob de Nijs
Als uw interesse is gewekt kunt u de volgende
data in uw agenda zetten:
- 7 februari om 15.00 uur inspiratie/ hulp
sessie met Simon Govers in de zaal.
Ook als u twijfelt.
- 21 februari uiterlijk inleveren van uw
bijdrage.
- 2 maart prijsuitreiking, info volgt nog.

Huiskrant
Wilt u iets aanleveren
voor de huiskrant?
Lente-editie:
uiterlijk 28 februari
zomer-editie:
uiterlijk 30 mei
inleveren.

