Nieuwsbrief april met o.a. het bezoek van het Green Team
van Woonbron, de biodiversiteitstuin in Wielwijk, het
bezoek van kinderburgemeester Lucas aan de Kidsclub
en nog veel meer!
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Kijk kijk kijk:
Green Team Woonbron in de
wijk

Ontzettend leuk en gezellig was het bezoek
van het Green Team, een duurzaamheidsteam
binnen Woonbron. Ze zijn een ochtend de wijk
in gegaan om zwerfafval op te ruimen. Goed
georganiseerd door Rob Van Ballegooijen,
gebiedscoördinator. Het idee om te gaan
plandelen (wandelen en plastic rapen) kwam
van collega Liesbeth. In twee teams streden ze
om de eerste 'Handen uit de mouwen award'.
Het team met het meeste ingezamelde afval
won. Alle credits voor Henk en Ton van het
team Wijk voor Wijk voor het maken van de
awards!

Attie natuurlijk!
Kinderburgemeester bezoekt
Kidsclub
De Kidsclub deed mee aan aan
#ommetjeschoon Dordt Schoon.
Kinderburgemeester Lucas van Dijk hielp een
handje mee. Kijk hier voor meer foto's van een
zeer geslaagde middag.

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 paashaas duikt op in de
Kotterstraat, in de Cornelis
Houtmanstraat kregen de
bewoners oliebollen, in de
Kappeijne van de
Coppelloweg deelde
gangmaker Chaya rozen uit.
Begin april kwamen de gangmakers van de
acht Lief & Leedstraten in Crabbehof en
Wielwijk voor het eerst bij elkaar. Om
ervaringen uit te wisselen en ideeën op te
doen. Goed nieuws: de gemeente is
enthousiast en aan het onderzoeken hoe ze
het project willen door ontwikkelen.
Aandacht doet groeien
Wethouder Stam reikte al eerder de eerste vijf
potjes uit. ‘Een geweldige actie. Met een
positieve insteek omkijken naar elkaar.
Bovendien is het een goede manier om
eenzaamheid tegen te gaan.'

Biodiversiteitstuin
In Wielwijk, in de Cornelis
Evertsenstraat, verschijnt een
biodiversiteitstuin van
Woonbron. Verschillende
bloemen en bijen krijgen hier
een fijne nieuwe
woonomgeving. Voor de bijen
komt er zelfs een
bijenhotel. De hekjes erom
heen zijn gemaakt door Ton en
Henk van Wijk voor Wijk. We
zijn benieuwd naar de eerste
resultaten. Laat de zomer
maar beginnen.

Dagelijks op pad in de wijk
Dagelijks trekt Wijk voor Wijk erop uit om
aan de slag te gaan in de wijk. Zo houden
we de buurt prettig en schoon door
straatvuil te prikken, vuilnisbakken te legen
en de vijvers schoon te houden.
We knappen tuinen op en helpen mensen met
klusjes in huis, al is dit laatste helaas vanwege
de corona maatregelen nu niet mogelijk. Iedere
week verzamelen we met de kidsclub en dan
trekken we de buurt in om zwerfvuil te ruimen
of we doen een leuke activiteit zoals knutselen
of tekenen.
Upcycling
Ook doen we aan upcycling. We houden onze
ogen altijd open voor meubels en objecten bij
het grofvuil waar we iets mee kunnen doen in
onze werkplaats, deze knappen we dan op of
bouwen er zelfs iets compleet nieuws van.
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