Uitnodiging Ouderenmiddag donderdagmiddag 17 juni 2021
Naam: ……………………………………………………………….
Vanuit het netwerk polderen voor ouderen in Rijsenhout zijn we bezig met
het organiseren van een ouderenmiddag. We zijn op zoek naar ouderen die
oa door corona al een jaar (bijna) niet meer buiten zijn geweest, afhankelijk
zijn van anderen of hulpmiddelen om naar buiten te gaan, weinig sociale
contacten hebben of simpelweg gewoon zin hebben in een leuke middag
met spel en puzzels in de buitenlucht.
Wij dagen u uit om mee te doen aan deze puzzeltocht ….. en voor de
winnaar hebben we een leuk prijsje.
Wij zullen ervoor zorgen dat u ondanks een eventuele beperking mee kunt
doen (denk aan vrijwilligers en hulpmiddelen). Wij organiseren voor u een
leuke, gezellige middag met inachtneming van de dan nog geldende corona
maatregelen. Hierdoor is er wel een maximum van 32 deelnemers.
Aanmelden kan door middel van het formulier hiernaast.
Dit formulier voor 11 juni inleveren bij Buurtzorg; Schouwstraat
12 (achterkant van de Reede). Of mailen naar
Herriette.frielinck@meerwaarde.nl

Adres:……………………………………………………………….
Telefoonnummer:…………………………………………………..

Ik kom alleen / Ik kom samen met een mantelzorger*
Naam mantelzorger: …………………………

Ik loop zonder hulpmiddel / ik loop met een rollator / ik zit in een rolstoel*

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Als u zich alleen opgeeft om mee te doen en u kunt niet zelf naar de
ontmoetingskerk komen, zullen we zorgen dat u wordt opgehaald.

We starten om 13.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Werf. Vanwege de
corona maatregelen starten we in groepjes. Hoe laat u groepje vertrekt laten
we u weten na 9 juni.
Heeft u nog vragen, kunt u bellen of mailen naar Herriette Frielinck
(MeerWaarde) op nr 06-5157 6206 of mail:
Herriette.frielinck@meerwaarde.nl
Bij slecht weer zorgen we voor een alternatief binnen.
Vriendelijke groet,
Herriette Frielinck, Meerwaarde
Kimberley Knijn, Buurtzorg team Rijsenhout-Aalsmeer
Jacobine van der Dussen, Huisarts/ kaderhuisarts ouderengeneeskunde

Formulier afknippen langs de pijl!

