Nieuwsbrief 6:

Actief Ludgerus

Mag ik mij even voorstellen:
Ik ben Hetty Smeets, 62 jaar en woon in
Deventer. Sinds oktober 2021 ben ik
werkzaam in het Voor Elkaar-team van de wijk
Keizerslanden.
Het gaat erom dat u, ondanks uw eventuele
beperkingen, toch zoveel mogelijk op een
prettige manier zelf de regie kunt voeren over
uw leven. Immers het is fijn als iedereen, jong
en oud, mee kan doen in de samenleving. Het
liefst zoveel mogelijk op eigen kracht en soms
met steun van partner, familie, vrienden en
vrijwilligers. Als dat niet meer lukt zijn er nog
professionals die iets kunnen betekenen. Wij
van het Voor elkaar-team kijken eerst naar uw
eigen mogelijkheden en de mensen direct om
u heen. Dat is het uitgangspunt.
De Voor Elkaar-teams bestaan uit
professionals van De Kern, MEE IJsseloevers,
Raster en Solis. Wij zijn aanwezig in de
Deventer wijken, dus ook Keizerslanden, waar
wij ons inzetten voor een fijne wijk, waar
kansen zijn
om te leren,
talenten en
ALLE
ideeën
ACTIVITEITEN
ontwikkeld
Starten deze week weer. worden en
waar oog en
Dus ook de kaartclubs.
aandacht is
voor elkaar.

Wij werken samen met Team Toegang WMO.
Daar kunt u een traplift aanvragen,
huishoudelijke hulp, etc. Ik kan dat niet voor u
aanvragen maar wel het juiste adres voor u
opzoeken. Het WMO-team bestaat uit
professionals van de gemeente Deventer en is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Wet maatschappelijke ondersteuning. Kom
gerust langs met uw vragen. Ik hoop u op weg
te kunnen helpen met een goed antwoord.
Mijn spreekuur is vanaf 9 maart tussen 13.00
uur en 14.30 uur.
U kunt mij vinden in de tuin op de begane
grond of bij de receptie.
06-23764786
h.smeets@voorelkaarteamsdeventer.nl
www.voorelkaarteamsdeventer.nl

Engelse les:
In het dagelijkse leven komen er veel Engelse termen voorbij. Wilt u bij
blijven en of uw geheugen actief houden?
Op de maandag en dinsdagochtend wordt er Engelse les gegeven door
Karin Mos. Een leuk uur waar u zeker wat leert.
Interesse, of een keer meekijken/ doen?
Meld u dan bij Esther van Dijk 661980 Appen mag ook: 06-58070260

Vrijwilligers gezocht voor NLDoet op 11 maart:
NLDoet is een landelijke vrijwilligersactie waar er een klus geklaard wordt.
Op 11 maart gaan we met deze actie bij Ludgerus de ronde gangen van de kelders voor een
gedeelte opknappen. Een gezellige ochtend waar we ook nog wat werk gaan verzetten. Wij
verzorgen de lunch.
Komt u net als een aantal medebewoners ook meehelpen? Geef u op!

