
LIV INN 
ACADEMY
Uitnodiging
We blijven bruisen! (ook in Corona tijd!)
 
Afgelopen jaar hebben we mooie bijeenkomsten gehad met de Liv inn Academy. Zo
hebben we de volgende onderwerpen besproken in 2019 / begin 2020:
 
1e keer:       in Utrecht > thema's benoemd en eerste kennismaking
2e keer:       in Voorst > algemene ruimtes
3e keer:       in Leeuwarden > woningtoewijzing
4e keer:       in Zwolle > veiligheid
5e keer:       in Utrecht > nieuwjaarsborrel
 
Te waardevol dus om hiermee te stoppen door deze Corona periode. 
Helaas kunnen we niet in Rotterdam samenkomen zoals het plan was. Het virus gooit roet in het
eten en we missen jullie en elkaar. Daarom het goede nieuws: woensdag 24 juni vindt een nieuwe,
digitale bijeenkomst plaats. Arcadia Rotterdam is de gastlocatie en we krijgen van diverse bewonrs
informatie over Arcadia. Gastheer is Jurriaan Verhofstad die ons (digitaal) meenement. Namens
hem en de andere bewoners (waaronder de tuincommissie) die meedoen, nodigen wij jullie ook van
harte uit om mee te doen.  
 
We starten om 15.00 uur en sluiten af om 16.00 uur. Het programma waarmee we digitaal met
elkaar in verbinden zijn is "Teams". 
 
Zie verdere informatie en uitleg op de volgende pagina. 
 
 

Woensdag
24-06-2020
 
 
 
 



Welkom en kort uitleg over digitale bijeenkomst
Digitale ontvangst en reis onder leiding van Jurriaan Verhofstad (ca 20 minuten)
Incheckrondje: hoe gaat het met iedereen?
Thema: hoe ziet jullie leven eruit in deze tijd op jullie woonlocatie? Wat zien jullie als kansen voor
de 1,5 meter maatschappij? Waar hebben jullie last van en hoe lossen jullie dat op? Welke
initiatieven zijn we tegen gekomen die nuttig zijn of ons helpen?
Wensen voor thema van volgende Liv inn academy
Rondvraag / afsluiting

 
Wat: Liv inn academy bijeenkomst
Wanneer: woensdag 24 juni 2020
Tijd: 15.00 - 16.00 uur
Waar:  digitaal, online via teams (helaas wel zelf je drankje en hapje regelen)
Aanmelden: meld je aan via thuismakersacademie@habion.nl. Dan krijg je op 24 juni een link
toegestuurd die je om 14.55 uur opent (door erop te klikken). 
 
Programma:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

 
Uiteraard hopen we jullie de 24e weer te zien en we verheugen ons erop!
 
Heb je vragen? Neem dan contact op met:
 
Ank: 06-10 86 78 34 of a.sneekes@habion.nl
Willeke Janssen: 06-10 58 41 16 of w.janssen@habion.nl
Els van Betten: 06-53 34 61 90 of e.vanbetten@habion.nl
 
 
Met vriendelijke groet,
 
VVB Arcadia en andere bewoners Arcadia en het Liv inn team van Habion (Ank Sneekes, Willeke
Janssen & Els van Betten)
 
 
 

WE BLIJVEN BRUISEN! 
 
OOK IN CORONA TIJD!


