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Rob Fontain en Corrie van der Sluis
Noreen Mir
Ria en Herman van der Reek
Ireen van der Lem
Harm de Oude

een postzegel is niet nodig

Herman Meijer
Erik Sterk

Welk extra zetje kies je?

Guido Walraven

De Rotterdamse Fotowandeling, De Hits van Toen,
De Kletskous of De Proeverij. Het kan natuurlijk ook zijn dat je zelf een
beter extra zetje weet Dan doen we die natuurlijk.

Lief & Leedpilots
en het Nieuw Rotterdams Welzijn

”Wat ik nog
wilde zeggen...”

Maar, een extra zetje… voor wie dan?

Opzoomer Mee
Antwoordnummer 3122
3000 WB Rotterdam
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In jouw Lief & Leedstraat wonen misschien ouderen die
nog niet meedoen aan activiteiten. Misschien doen ze wel
mee als ze een extra zetje krijgen. Bijvoorbeeld als ze
uitgenodigd of gevraagd worden voor iets dat zij erg leuk vinden,
waar ze veel van afweten of waar ze goed in zijn.
Zo’n extra zetje wil Opzoomer Mee mogelijk maken.
Kies er een uit het menu.
Je krijgt meer informatie en 75 euro
om van het extra zetje een succes te maken.

HET MENU

1. DE ROTTERDAMSE FOTOWANDELING
Foto’s bekijken en zo herinneringen ophalen over Rotterdam.
Een vrijwilliger van Het Gilde komt langs met fotoboeken.
Binnen de kortste keren vliegen de verhalen in de rondte.
Als je dit extra zetje kiest, dan neemt Opzoomer Mee contact met je op
om tot een afspraak met Het Gilde te komen.

WAT JE NOG MEER MOET WETEN
Het extra zetje is bedoeld voor ouderen die nu nog
niet meedoen aan activiteiten.
Als je een extra zetje kiest, krijg je van Opzoomer Mee meer
informatie met voorbeelden en tips en 75 euro voor een hapje en
een drankje en om de onkosten te dekken.
Je extra zetje organiseer je in oktober, november of december. Je kunt het
natuurlijk combineren met het (straat)feest in december waarover je eind
oktober/begin november een folder ontvangt.
Wij zijn benieuwd of het extra zetje werkt. Mogen we in de eerste weken van 2020
contact met je opnemen om je ervaringen en tips te horen?

2. DE HITS VAN TOEN
Een leuke middag om met elkaar naar de hits van vroeger
te luisteren en natuurlijk om ze met elkaar te zingen.
De Beatles, Bob Dylan, The Birds of… Nederlandstalige hits
en/of hits uit andere culturen. Welke hits gaan het worden?

HET MENU
ANTWOORDKAART
HET MENU
Straat

3. DE KLETSKOUS
Met de kletskous krijg je echt iedereen op zijn praatstoel. Trek uit een sok
een kaartje met een vraag of een stelling en laat de aanwezigen daar hun
verhaal over vertellen. Waar gaat je lievelingsboek over? Wat is je leukste
vakantieverhaal? Ze raken niet uitgepraat!
Als je dit extra zetje kiest, krijg je van ons ook een sok met kaartjes en uitleg van het spel.

4. DE PROEVERIJ
Iedereen weet nog wel een bijzonder recept van vroeger,
bijvoorbeeld om draadjesvlees of roti volgens oma’s recept
te maken. Vraag drie, vier of meer ouderen om thuis
(of in een keuken in de wijk) een gerecht te maken voor
bijvoorbeeld de deelnemers van het komende decemberfeest.
Zo kan iedereen ze proeven. Nog leuker wordt het als
er van de recepten een klein kookboekje wordt verspreid.

Naam contactpersoon
Adres
Postcode
Email
Telefoon
Wij kiezen

We gaan dit zetje geven op

O 1. De Rotterdamse Fotowandeling
O 2. De Hits van Toen
O 3. De Kletskous
O 4. De Proeverij
O 5. Een eigen zetje

(vermoedelijke datum).
Het zetje is bestemd voor hoeveel ouderen?

Knip deze kaart uit en stuur hem naar Opzoomer Mee (Een postzegel is niet nodig).
via mail (info@opzoomermee.nl) of WhatsApp (06 16 83 29 43) mag natuurlijk ook

