Op dinsdag 28 april van 19:00-22:00
organiseert Ikbuurtmee! samen met
verzorgingshuis Oosterwolde een
inspiratieavond.
Op deze avond geven wij u een
terugkoppeling van de enquête
en gaan we samen met u verder in
gesprek over uw buurt onder het
genot van een hapje en drankje.
U bent van harte welkom.

Meer informatie kunt u vinden op:

https://www.facebook.com/groups/velp-middenoost

www.ikbuurtmee.nl
Of neem contact op met:
Rafet Dumlu: 026-4976904

UITNODIGING

Uw buurt in beeld.

Ik buurt mee!
Ik buurt mee! is een oproep om samen te werken aan een sociale,
prettige, veilige en mooie buurt. Het is een werkwijze om samen
te kijken naar verbeteringen in de buurt op korte termijn. En met
die buurt bedoelen we niet alleen de woonomgeving maar ook
de buurtbewoners. Als buurtbewoners elkaar kennen, draagt dat
bij aan een positief buurtgevoel. Ik buurt mee! is een oproep om
samen aan de slag te gaan.

Woonzorgcentrum Oosterwolde.
De inspiratieavond wordt samen met woonzorgcentrum Oosterwolde
georganiseerd. Oosterwolde is een onderdeel van Innoforte die een vraaggericht
aanbod van wonen met zorg en dienstverlening biedt. Maar dit is niet alles.
Oosterwolde organiseert ook activiteiten waar u als bewoner aan kunt deelnemen.
Tijdens de bijeenkomst wordt toegelicht wat deze activiteiten zijn. En misschien
heeft u zelf ideeën voor of behoefte aan bepaalde activiteiten. Dit kunt u deze
avond kenbaar maken.

Uitkomst enquête.
Tijdens de kerstmarkt van 20 december zijn 70 enquêtes van Ikbuurtmee!
ingeleverd. U heeft aangegeven wat u zo waardeert in uw buurt, maar
ook waar nog verbeterpunten liggen en er zijn ideeën aangedragen.
Tijdens de inspiratieavond laten we u de uitkomsten zien van deze
enquête.

Onze partners.
Tijdens deze avond zijn ook de buurtcoach van Viva en de
wijkagent aanwezig.
Kom en laat u inspireren.
Waar: Woonzorgcentrum Oosterwolde aan de Middelhagenhof 1 te Velp
Wanneer: dinsdag 28 april
Tijd: 19:00-22:00
Tijdens de avond maakt u kans op een leuk presentje. Laat via r.dumlu@rheden.nl
weten of u deze avond aanwezig zult zijn zodat we weten met hoeveel personen
we rekening moeten houden.
Facebook
Kunt u niet op deze avond aanwezig zijn, maar
wilt u toch graag meepraten? Doe dan mee op onze facebookgroep
https://www.facebook.com/groups/velp-middenoost
En hebt u nog mooie foto’s van uw buurt, laat het iedereen op facebook zien
en deel uw mening met uw buurtgenoten!

