Het Kleurfeest en de Opruimdag waren een groot succes.
We zijn bovendien blij met onze nieuwe buren met
heerlijke koffie. Intussen gaan de werkzaamheden in de
wijk gewoon door en interviewde Hans Attie speciaal voor
deze nieuwsbrief. Samen gaan we opgeruimd de zomer
in.....
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Kijk kijk kijk:
Terugblik Kleurfeest in de
wijk
Het Kleurfeest op het plein
voor Tante Pip en Wijk voor
Wijk was een groot succes.
Veel kinderen kwamen af op
dit evenement. Dezelfde
middag was de feestelijke
opening van de nieuwe
locatie van Speelotheek Pip
& Zo. Ook Lucas van Dijk,
kinderburgemeester, was
erbij.

Opruimen doe je samen
De opruimdag is voor herhaling vatbaar.
Veel wijkbewoners maakten gebruik van de
gelegenheid om opgeruimd de zomer in te
gaan. Op 29 september is er opnieuw een
Opruimdag waarbij ook een afvalcoach van
HVC en andere partners aanwezig zijn. Met
elkaar voor de wijk!

26 juli - 8 augustus

Attie, allround bij Wijk voor
Wijk

Attie natuurlijk!

Attie is alweer 2 ½ jaar als vrijwilliger
werkzaam bij Wijk voor Wijk. De
werkzaamheden die zij bij Wijk voor Wijk
doet, zijn totaal andere dan de
werkzaamheden die zij voorheen deed,
namelijk in de zorg. Hierdoor moest zij in
het begin, voornamelijk voor het
tuinonderhoud waar zij geen kaas van
gegeten had, hulp hebben.
Velen van ons kennen de Latijnse uitdrukking:
Repetitio est mater studiorum, ofwel: herhaling
is de moeder der studiën. We kennen dit al van
de lagere school. Je hebt een vraag en je krijgt
antwoord van de leraar en soms, als het
antwoord niet beklijft, stel je de vraag nog twee
of drie keer. Sommige mensen vergeten dat dit
ook op latere leeftijd geldt. Hierdoor had Attie
het in het begin moeilijk. Momenteel zit zij een
stuk beter in haar vel en weet ze hoe ze
tuinonderhoud moet doen, hoewel ze soms
nog steeds wel vragen heeft.

Wijk voor Wijk is op
vakantie

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!

Attie doet haar werkzaamheden met veel
plezier en wordt door de anderen zeer
gewaardeerd. Attie werkt gewoonlijk twee
dagen per week, maar als het haar gevraagd
wordt is ze ook niet te beroerd om op andere
dagen haar steentje bij te dragen. Naast haar
gewone werkzaamheden, is zij ook een fervent
fotografe van de natuur. In deze nieuwsbrief
staat regelmatig een door haar gemaakte foto.
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