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Beste mensen, nou kunnen we weer beginnen met spreuken zoals : 
april doet wat ie wil en maart roert zijn staart, maar volgens mij 
hebben we dat intussen al zo vaak gedaan. Dus doen we dat deze 
keer maar niet. 
 We hebben de laatste dagen van maart prachtig mooi weer gehad. 
Toch hebben nog weinig mensen op ons nieuwe terrasmeubilair 
gezeten. Dat mag best hoor! Ook met uw familie  ed. mag u er echt 
wel gaan zitten. Helaas komt er geen ober langs om drankjes  op te 
nemen, maar als u dat wil mag u  dat dan ook gerust meenemen.  
Binnenkort komt er ook iets van zonwering dus dan zit u er nog be-
ter. 
  Het buffet van vrijdag was weer goed verzorgd door Coen Evers. 
Jammer dat er zo weinig mensen meededen.  Mocht u suggesties 
hebben voor een volgend thema mag dat best hoor. 
Dat geldt trouwens ook voor activiteiten ed. Spreek ons aan, vraag 
er naar. Over activiteiten gesproken….. op 21 maart was er een 
workshop van Amphion waar slechts 5 mensen aan deelnamen. We 
hadden gerekend op 12. De workshop was geheel gratis inclusief 
materiaal. We hebben een wandelstok gemaakt. Het was erg leuk 
om te doen 
De inloop van Woonservice IJsselland ging helaas niet door. De me-
dewerkster van WIJ had een aanrijding. We wensen haar spoedig 
herstel toe. Zodra het weer mogelijk is horen jullie dat.  Bij vragen 
of klachten kunt u of woonservice IJsselland of Caleidoz bellen. 
 

Maandag 4 april 14.00uur  
Workshop van Amphion. U kunt dan een stilleven maken van natuur-
lijke materialen. 
Deelname is gratis inclusief koffie en thee.  
Voor mensen zonder mobiel of tablet is er een tablet aanwezig, zodat 

er van het resultaat een mooie foto’s gemaakt kunnen worden kt. Doe 

gezellig mee! Wel even opgeven.  

Lijst ligt op de tafel bij de ontmoetingsruimte.  

Wandelstok gemaakt 
door Els 
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Met Pasen organi-

seren we weer een 

paasmaaltijd. Zoals 

altijd is dit een 

broodmaaltijd.  Dit 

is op 2e paasdag om 

17.15 uur. Nader 

bericht volgt.  

In de zaal staat een 

grote 

Wie het leuk vind, mag er een 
eigen gemaakte versiering in 

 


