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Nieuwsbrief

Actief Ludgerus

JEU DE BOULES
Vanaf 1 september zal de introductie op de woensdagmiddag, zoals deze nu was
komen te vervallen. U kunt nu zelf bepalen wanneer u wilt jeu de boulen. Maar wilt u
toch nog wat meer ervaring opdoen dan kunt u op verschillende dagdelen aansluiten
bij een medebewoner met wat ervaring. Daarvoor kunt u zich bij de balie inschrijven.
Maar spontaan even jeu de boulen kan altijd!
Bent u zelf ook ervaren en wilt u ook een groepje starten zet dan uw naam bovenaan
op de inschrijflijst.

Een groet uit Ludgerus!
Op woensdag 1 september kunt u in de
binnentuin op de foto in een ansichtkaart.
Deze kaart is speciaal gemaakt voor u als
bewoner van Ludgerus en wordt ter plekke
voor u afgedrukt om te versturen of te
houden. Per kaart € 1,00 (mag ook met
munten worden betaald). Op huisnummer.
10.00 uur tot 11.00 uur 3 t/m 59
11.00 uur tot 12.00 uur 59a t/m 117
12.00 uur tot 13.00 uur 119 t/m 185
14.00 uur tot 15.00 uur 185a t/m 257a

AANMELDBRIEFJES
De briefjes om u aan te melden voor het “uit eten in eigen huis” of voor Manfriet
(patat &snacks) en andere activiteiten kunt u vanaf nu weer zelf ophalen bij de balie.
Op het maandprogramma staat of u zich moet aanmelden of inschrijven. Ook het
inschrijven voor het gezamenlijk eten in de zaal op de dinsdag, woensdag en vrijdag
om 12.00 uur kan bij de balie.

NAGELS LAKKEN
Op maandagmiddag is iedereen welkom die zijn of haar nagels wil laten verzorgen
en/of lakken. Gelukkig is het Café open en kunt u een kopje koffie of thee krijgen
maar mag u ook een drankje kopen.
Bij de dames kunt u nu ook een afspraak maken als u niet zo lang wilt wachten. De
afspraak maken kan alleen op de maandagmiddag.
Graag ook afmelden als u toch niet kunt.
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FEEST 55 (56) JAAR LUDGERUS
Helaas hebben we het feestweekend moeten afzeggen. Het jubileumfeest staat voor
nu eind juni 2022 gepland. Dus blijf oefenen met uw playback-act!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
-

-

Nagels lakken op de maandagmiddag.
Vrijwilligers voor de dinsdag en woensdag. En de donderdagmiddag voor
tijdelijk, om te helpen in het café. Ook voor vaste inval als u zich niet op een
vaste dag wilt binden. Loop gerust eens mee om te kijken of het wat voor u is.
Voor diverse activiteiten hulp voor klaarzetten van de zaal. Eénmaal per week
zou ook al fijn zijn.
Koffieschenken donderdagochtend voor het Salonorkest. Als wederdienst
krijgt u altijd 2 vrijkaartjes bij elk concert die ze geven

WELKE ACTIVITEITEN ZIJN GESTART
Maandag
- Engelse les per 30 augustus (met opgave)
- Bewegen op muziek vanuit de stoel/ volksdansen (met opgave)
- Nagels lakken (met opgave)
- Ludgerus café open van 14.00 tot 16.30 uur
- Biljarten
Dinsdag
- Koffiedrinken 10.00 uur
- Eetcafé (warme maaltijd) 12.00 uur (met opgaven)
- Ludgerus café open met Cambio van 14.00 tot 16.30 uur
- Biljarten
Woensdag
- Eetcafé (warme maaltijd) 12.00 uur (met opgaven)
- Ludgerus café open met Cambio van 14.00 tot 16.30 uur
Donderdag
- Ludgerus café open van 14.00 tot 16.30 uur
- Bibliotheek (groot letterboeken) voor data zie het prikbord bij de balie.
- Biljarten
- Uit eten in eigen huis, 1 maal per maand (met opgave)
Vrijdag
- Gymnastiek vanaf de stoel per 3 september (met opgave)
- Koffiedrinken 10.00 uur
- Eetcafé (warme maaltijd) 12.00 uur (met opgaven)
- Biljarten

NIEUWE ACTIVITEITEN
Tijdens de bewoners bijeenkomsten die eind juni in de grote zaal waren, zijn leuke
nieuwe ideeën voor activiteiten gekomen. Met een aantal zijn we serieus bezig.
Vooral met de beweegactiviteiten. We houden u op de hoogte.
Uw inbreng is altijd van harte welkom!

