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Kijk Kijk Kijk:
Miranda bij Wijk voor Wijk

‘Ik ben Miranda Vonk. Sinds juli ben ik
aangesloten bij het team van Wijk voor Wijk.
Wat zijn het prachtige mensen waarmee ik
mag samenwerken. Wat ik zo mooi vind, is
dat iedereen verschillend is, maar dat er één
team staat. Dat zie je en dat voel je.’
‘Ik zie het een beetje als een lichaam, de één is
een oog de ander een voet, weer iemand
anders kan een pink zijn. Alle lichaamsdelen
hebben een eigen functie en met elkaar zijn ze
compleet en gelijkwaardig aan elkaar. Zo is het
bij Wijk voor Wijk ook. Samen vormen we een
team, we hebben onze eigen kwaliteiten maar
zijn altijd gelijkwaardig aan elkaar.’
Mijn kwaliteit is verbinden
‘Samen met mijn man heb ik twee kinderen en
sinds kort zorgen we voor twee kleine kittens.
We wonen sinds een half jaar in Papendrecht.
We zijn nog volop aan het ontdekken en
verbinding aan het zoeken met de mensen om
ons heen. Voor Wijk voor Wijk zoek ik
verbinding met mensen. Ik hoop dat ik je
nieuwsgierig heb gemaakt. Wil je meer weten
over Wijk voor Wijk neem dan contact op, dan
gaan we samen in gesprek!’

Kidsclub maakt
kleurrijke hekjes
De kinderen van de
kidsclub hebben tijdens de
Opruimdag in Crabbehof
samen met wethouder
Marco Stam hekjes
geopend. Deze hekjes
hebben ze zelf gemaakt van
resthout ze later
beschilderd.
De hekjes bij het speeltuintje
aan de Troelstraweg
beschermen de prachtige
bloemen en planten in de
boomspiegels tegen ballen en
hondenpoep. De Kidsclub
van Wijk voor Wijk is één van
de onderdelen van het project
’n schone straat…je hebt het
zelf in de hand!.

Vakantietip:
Spannende Troep

Kees Verheul wint
fotowedstrijd
Het zal niet iedere voorbijganger direct
opvallen, maar het bruggetje bij de
Zuidendijk op de hoek van de Talmaweg en
Troelstraweg dat sinds 2003 de naam de
Crabbeheul draagt, blijkt fotogenieker dan
het op het eerste gezicht misschien lijkt. Dat
maakt bewoner van de Zuidendijk Kees
Verheul duidelijk met zijn foto van
het bruggetje dat de wijken Crabbehof en
Wielwijk verbindt.
De jury, bestaand uit journalist Bart Schotting en
fotograaf Jeroen Niemeijer, waren het er snel
over eens dat dit de winnende foto was van de
fotowedstrijd die Wijk voor Wijk organiseerde.
De prijs: een mooie grote afdruk van zijn foto,
geschikt om op te hangen in de tuin.

Opruimdag groot succes
Maar liefst twee containers van 40 kuub, een
bus en aanhanger vol oud ijzer, een bus met
bruikbare spullen van Geef het Dordt, vier
containers kunststof, vier containers
elektrische apparatuur, zes containers
papier, 2000 liter piepschuim, 1200 liter pmd,
500 liter groot folie en vijftien tv-schermen is
het resultaat van de opruimdag op 8 juli.

Alleen al vanwege de naam
‘Spannende Troep’, zou je
toch al naar deze expositie
in museum De Koperen
Knop in HardinxveldGiessendam gaan?
Alles is opnieuw te gebruiken,
soms na recycling. Het is
kunst om van afval iets te
maken. Een mooi
uitgangspunt, wij denken daar
precies zo over. Voor
kinderen is er een jungle en
een speciale detectiveroute.

Attie natuurlijk!
Een bloem, een boom en
hoe mooi het licht door de
takken valt, Attie heeft er
oog voor.
Haar talent om behalve de
rommel die ze opruimt in de
wijk, de schoonheid van de
natuur te zien, levert mooie
beelden op. De foto's in deze
rubriek zijn dan ook
van...Attie natuurlijk!

De hele dag door kwamen mensen met spullen.
Wijk voor Wijk zorgde met de bakfiets voor een
afval afhaalservice. Zie voor meer foto’s van de
Opruimdag het album op de Facebookpagina
van Wijk voor Wijk.

Stagiair Terrence: ‘Fijn om in
het groen te werken’
Terrence (16) loopt stage bij
Wijk voor Wijk. Via zijn
opleiding, de praktijkschool
Hans Petri, is hij bij Wijk
voor Wijk terechtgekomen.
Deze zomervakantie eindigt
zijn stage die negen
maanden heeft geduurd. Tijd
voor een terugblik.
Hoe bevalt het?
Ik heb het echt naar mijn zin door de vriendelijke
opvang en de prettige begeleiding. Als ik vragen
heb, krijg ik altijd op een prettige manier
antwoord. Zelfs als ik het meerdere keren vraag.
Ze hebben echt geduld met me. Het is heel
anders dan bij mijn vorige stageplaats waar ze
geen geduld kenden. Verder vind ik het fijn om
in de groenvoorziening te werken, wat ze me
vaak laten doen.’
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