Week 1 werkatelier 21 juni 2022
Vandaag het eerste werkatelier! Goed bezocht en veel enthousiasme. Zoveel
enthousiasme dat we op 13 juli een bezoek gaan brengen aan Liv inn Hilversum.
Wat hebben we vandaag gedaan?
Alle wensen die wij van jullie hebben ontvangen hebben we samen inzichtelijk gemaakt in onderstaande thema’s.
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De wensen zijn opgedeeld in verschillende categorieën, zie werkatelier. Aan de muur ziet u de
verschillende uitwerkingen. Kom vooral langs.
Op basis van deze uitwerkingen hebben we samen met bewoners de volgende thema’s
benoemd:
Vitaliteit , rondje door de wijk, (bewegen en gezonde voeding) 28 juni deel 1
Ontmoeten (dit doen we 13 juli in Hilversum samen leven en elkaar leren kennen)
Uitstraling (buitenruimtes en woning); 5 juli (tijdstip volgt nog)
Wonen (betaalbaarheid en gezonde lucht/warmte) 19 juli
Vitaliteit: deel 2, actief, programma volgt 26 juli
Ieder thema wordt in het werkatelier verder uitgewerkt. Houdt de data in de gaten (zie
werkatelier op het raam)
Door de gehele dag heen is er veel aanloop geweest in het werkatelier. We hebben in groepjes
verschillende thema’s besproken. Wat leuk om te zien hoe enthousiast bewoners zijn en wat fijn
dat er zo goed meegedacht wordt. Door al het goede meedenken hebben we meteen voor het
volgende atelier iets leuks bedacht, namelijk: We gaan de wijk in!
De wijk in:
Op 28 juni gaan we de wijk in! Wie gaat ermee?
Samen met mevrouw Moerkerken, sociaal werker (www.delftvoorelkaar.nl) gaan we de wijk in
en nemen we een kijkje in de keuken van het Buytenhuis.
Rond 12:45 uur verzamelen we ons bij de hoofdentree. Om 13.00 uur lopen we gezamenlijk de
wijk in.

Meer info?
Vragen? Neem contact met op met team Vijverhof van Habion via 010 422 80 60 of
woonservice@habion.nl. Kom vooral langs op de dinsdagen in het werkatelier.

