Werkatelier 19 juli

Week 5

Napret
We begonnen met de napret van Liv inn Hilversum. De verhalen kwamen los, mensen vonden
het fantastisch. En zijn erg enthousiast. Daarnaast hebben we alle wensen met betrekking tot
het ontmoeten op een rij gezet.
Conclusie: bewoners willen graag een goede buurman/vrouw hebben of zijn. Ze hebben aangegeven hoe ze elkaar beter willen leren kennen. Geeft aan dat de gemeenschap graag een
steentje bij wil dragen en prettig samen wil wonen.
De modules zijn geturfd. De meeste zijn het er over eens dat er 2 entrees met een binnentuin
komen aan een ontmoetingsplein. Daarnaast staan de leefkeuken, atelier, sport en huistheater
bovenaan het lijstje. We gaan de komende weken nog verder inventariseren. Bij navraag vinden
bewoners het toevoegen aan woningen geen probleem. (extra woningen) Hoe dat eruit komt te
zien, gaan we nog onderzoeken. Voorkeur naar wat grotere woningen. Geef vooral ook aan wat
u wilt!
Samen doen
Er zijn al diverse mensen die wel ambassadeur willen zijn. Leo wil wel de films voor zijn rekening nemen. Trudy is de gastvrouw op en top, en maakt zich hard voor de sport. James helpt
Trudy en kan adviseren. Michel wil graag zijn muziek laten horen met zijn muziekvrienden. Zo is
er nog Klaas die bijeenkomsten of leuke dingen wil organiseren voor verschillende culturen.
Mensen kunnen zich aanmelden als ambassadeur, laat het ons weten.
Wandelen drie keer is scheepsrecht
Helaas is de wandeling weer verzet, vanwege het weer en nog een zieke Tanja van de gemeente. Volgende week is de herkansing! 14.00 uur

Nieuwsbrief Vijverhof Delft

dinsdag 19 juli 2022

De Modules

Twee entrees met binnentuin/plein
Atelier
Leefkeuken
Sportschool
Huistheater
Spelletjeskamer
Familiekamer
Tuin
Werkplaats
Kom Logeren (vaak genoemd in andere sessies)

Terugkomdag: 9 augustus
Reserveer alvast de volgende datum:
Dinsdag 9 augustus van 19.30 – 21.30 uur Terugkomavond in de Vijverhof.
Op de Terugkomavond kijken we of het klopt wat we de afgelopen weken aan plannen met
elkaar hebben gemaakt. Zien we de wensen van de inspiratiedag terug en hebben we het met
elkaar goed begrepen?
Meer info?
Vragen? Neem contact met op met Tanja Rila, Ank Sneekes, Willeke Janssen van Habion via
010 422 80 60

