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In deze nieuwsbrief informeren we u over twee activiteiten voor wijkbewoners in het
Tejaterke

Inloopmiddag voor senioren met koffie/thee in het Tejaterke
Archipel nodigt senioren uit de wijk uit om 22 september naar een inloopmiddag te
komen voor een praatje met koffie of thee in het Tejaterke. Het is van 14.30 – 16.00
uur. Er is dan ook de mogelijkheid om mee te doen met eenvoudige activiteiten als een
kaartje leggen of een spelletje doen.
U kunt die middag ook informatie krijgen over andere activiteiten die Archipel in het
Tejaterke organiseeert, denk aan gym, gespreksgroepen of muziek. Heeft u vragen of
wilt u een kijkje komen nemen? Dan kunt u bellen met Lisette van Drunen (0612743668) of Nadine van der Graaf (06-12721324) van de Archipelgroep.

Veilig in en om je eigen huis.
Themabijeenkomst op 17 november
Veilig in en om je eigen huis, dat vindt iedereen belangrijk. Daarom hebben we goede
sloten op deuren en ramen. Dat is ook nodig. En toch wordt er ingebroken, worden er
auto's beschadigd en worden fietsen gestolen. En door sociale media komt het gevaar
zelfs binnen zonder dat je huis betreden wordt. Het is dus niet altijd veilig. Wat kun je er
zelf aan doen en wie kunnen hierbij helpen?
Over deze belangrijke vragen organiseert het Bewonersoverleg een bijeenkomst voor
Naastenbest. De politie en de gemeente verlenen daarbij hun medewerking. Ze
vertellen over hun expertise en beantwoorden uw vragen. Met daarbij extra aandacht
voor de zaken die nieuw zijn en die voor ouderen lastig kunnen zijn.
Iedereen uit Naastenbest is welkom. Het programma begint met koffie of thee om 14.00
uur. Er zijn twee pauzes met koffie/thee of fris en er is een napraat-drankje voor wie
daar behoefte aan heeft. De toegang en drankjes zijn gratis.
Nadere details volgen. Reserveer nu alvast 17 november om 14.00 uur.
Reageren?
Wij ontvangen uw reacties op deze nieuwsbrief, of uw vragen betreffende de wijk graag
op naastenbest@bewonersoverleg.nl
Meer informatie is te vinden op onze website: naastenbest.bewonersoverleg.nl
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