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Creatieve activiteiten met buren:

"Leuk en gezellig om te doen!"

Klazina Dijkens en Janny Bloemers organiseren in
appartementencomplex De Posthoorn in Gorssel creatieve
activiteiten. “Hier is een prachtige hal en die wordt praktisch
alleen door mij gebruikt. Daar kunnen andere mensen ook
van genieten,” vertelt Klazina. Zij en haar buurvrouw Janny
hebben nu twee activiteiten georganiseerd: bloementaartjes
en paaskransen maken. Hiermee willen zij mensen bij elkaar
brengen. “Het is gezellig en leuk om te doen!” aldus beide
dames.
IJsseldal Wonen heeft een bijdrage gedaan om klapstoelen te
kunnen kopen. Om dergelijke initiatieven te ondersteunen is
er ‘Buren samen’.
Lees verder

Wespen!
In deze tijd krijgen wij
regelmatig vragen over
wespennesten. Voor het
verwijderen hiervan ben je
zelf verantwoordelijk. Een
gratis advies hierover kun
je bij Circulus krijgen.

Verhuizen naar een appartement: “We zijn eraan toe!”

Jacqueline en John Tiemens wonen in een eengezinswoning in Twello. Na de zomer gaan
zij verhuizen naar een appartement, ook in Twello. Waarom? “Wij willen voorbereid zijn
op de toekomst én genieten van de tijd samen!”
Jacqueline (60) scheelt in leeftijd een aantal jaren met haar man John (71). “Wij willen eigen
regie over ons leven houden en dat kan nu nog. We willen elkaar verzorgd achterlaten, mocht er
iets met één van ons gebeuren. We hebben geen kinderen, dat speelt ook mee.”

Lees verder

Jouw tips zijn welkom!
Wat vond je van deze nieuwsbrief? Heb je tips voor volgende keer? Wil je dat we een keer bij
jou komen ‘binnenkijken’? Geef het door! info@ijsseldalwonen.nl
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