18-3-2021

Helemaal in het nieuw! Nieuwsbrief Wedde dat 't lukt 😃

Laatste ontwikkelingen bij Wedde dat 't lukt!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
Het laatste nieuws

Nieuwsbrief nieuwe stijl
Zoals jullie zien is de nieuwsbrief totaal anders dan jullie gewend
zijn. We proberen een goede en leuke manier te vinden om jullie
te informeren. Deze nieuwsbrief is op alle apparaten goed te
lezen. Dus zowel op een computer als op een tablet of een
telefoon. We hopen dat jullie met veel plezier deze en
toekomstige nieuwsbrieven lezen. Opmerkingen of ideeen zijn
altijd welkom, laat het dus vooral weten als het beter, leuker of
makkelijker kan. En last but not least laat het vooral weten als je
zelf iets kwijt wilt in de nieuwsbrief.
Sneeuwoverlast
Op zondag 7 februari kleurde alles wit. De
sneeuw was prachtig om te zien, maar
zorgde ook voor veel overlast. Gelukkig
staan er ook altijd mensen direct op om
elkaar te helpen. Er is menig stoepje
geveegd. Mooi dat het ook zo kan!

Terugblik afgelopen periode

Citta slow
Veerkracht in coronatijd
In deze nieuwsbrief wil ik ook graag een
mooi initiatief van Cittaslowsupporters
Agnes Spruit en Jacco Troost onder de
aandacht brengen.
Jaco en Agnes besloten op zoek te gaan
naar de verhalen van mede-supporters in
coronatijd.
Zij hebben in totaal 4 filmpjes gemaakt
van Westerwolders in Corona tijd. Aan het
laatste filmje (deel 4) hebben Ettje
Brouwer en ikzelf ook een bescheiden
bijdrage geleverd. Misschien een leuke
kijk tip, nu de avonden wat langer zijn..
De filmpjes zijn via de bovenstaande link
te bekijken
https://cittaslowwesterwolde.nl/veerkrachtin-coronatijd.html

Nog steeds hebben we volop te maken met alle maatregelen ter
voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus. We
proberen te helpen waar het kan. In de praktijk betekent het dat
er vooral een beroep gedaan is op vervoer naar het ziekenhuis of
tandarts e.d. Hier hebben een aantal vrijwilligers zich beschikbaar
voorgesteld. Er komen steeds meer hulpvragen binnen van
mensen die moeite hebben met de digitale wereld. Bedrijven en
instanties gaan er ten onrechte vaak vanuit dat iedereen
digitaalvaardig is. Dit zal een steeds groter thema worden de
komende tijd.

Westerwolde beweegt
Vanuit Westerwolde beweegt is Ron Wever (de nieuwe
beweegcoach) een initiatief gestart. Hij zoekt mensen die graag
willen wandelen maar liever niet alleen. Inwoners van de
gemeente kunnen zich melden bij Ron , hij brengt je in contact
met een andere wandelaar.
Aanmelden kan via onderstaande link of via r.wever@hvdsg.nl
https://www.westerwoldebeweegt.nl/nieuws/artikel/wandelmaatjes

Zo houden we contact
Contact houden, hoe doen we dat
eigenlijk? Ik probeer o.a door deze
nieuwsbrief contact met jullie te houden.
Daarnaast bel ik ook af en toe vrijwilligers
en spreek ik natuurlijk een aantal van
jullie omdat er hulpvragen binnenkomen.
Ook op social media en dan vooral
facebook en dmv de dorpskrantjes
probeer ik jullie op de hoogte te houden
van wat er gebeurt bij Wedde dat het lukt.
Ik hoop dat jullie zelf ook contact met mij
opnemen als jullie denken dat dat nodig
is. Dat kan telefonisch op 0623934449 of
per mail
dorpsondersteuner@weddedathetlukt.nl

https://stichting-wedde-dat-t-lukt.email-provider.nl/web/g2nztum5us/nllzhk9ejl/2d2rzde7tq/pjll0nh5wu
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Wat zijn de plannen??
We hebben op dit moment een paar
thema's
Het project Laaggeletterheid, armoede
en eenzaamheid
Studenten van de Hanzehogeschool
doen onderzoek bij Wedde dat 't lukt
voor hun afstuderen aan de Hanze
Hogeschool.
We blijven de mensen van de bellijst
bellen.

Even en leuk filmpje
van Wedde

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan dorpsondersteuner@weddedathetlukt.nl.• Als u geen
nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens
inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u
dorpsondersteuner@weddedathetlukt.nl toe aan uw adresboek.

https://stichting-wedde-dat-t-lukt.email-provider.nl/web/g2nztum5us/nllzhk9ejl/2d2rzde7tq/pjll0nh5wu
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