Het bezoek aan de corsotent tijdens het koffie(b)uurtje was
een inspirerend uitstapje. Aangemoedigd door de ijver en
enthousiasme van Buurtschap Graafschap zijn de dames in
het weekend ook gaan bloemenprikken, sommigen tot in de
kleine uurtjes. De lol met jong en oud samen is zeker een
reden om volgend jaar weer mee te doen. Accent is ook
uitgenodigd om dan de zomerspecial hier te organiseren.
Het resultaat van al het harde werken is een prachtige
4e plaats. Gefeliciteerd Graafschap voor jullie geweldige
inzet in de wijk! Dankjewel Ella, Dimphy en Gerrie
rrie!
Wat fijn als je 92 jaar bent en met een beetje hulp nog
zelfstandig in je eigen huis kunt blijven wonen. Samen met
Accent zijn we op zoek gegaan in de Talentenbank. We
hebben een mogelijkheid gevonden voor hulp in de tuin en
een muziekliefhebber om samen van Opera te genieten.
Dat ondervond dit ouder echtpaar ook toen ze
plotseling een slaapkamer moest vervangen voor
een aangepast hoog-laagbed. Toevallig kwam haar
contact bij Accent voorbij lopen met vrienden en zij
waren direct bereid om te helpen! Dankjewel
Jeffrey en vrienden!

Steeds vaker komen we oudere buren tegen die zich
moeten aanpassen aan de beperkingen van deze tijd.
Langer zelfstandig blijven wonen is meestal een
noodzaak. Er wordt een beroep gedaan op de directe
omgeving, familie en buren. Gelukkig zijn er buren zoals
Jozef, die dan graag een handje helpen. Dankjewel Jozef!

Koffie(B)uurtje 4 oktober
om 19.30 u in de Hijskraan
eerste dinsdagavond van de maand
Voor vragen, aanbod of info over de wijk.

Het thema is ‘Energie besparen’
Deze dinsdag komt Paulien,
energiecoach voor Woningbelang.
Ze is bewust bezig met duurzaam leven en helpt andere
huurders van Woningbelang om ook energie te besparen.
Ze heeft een cursus gevolgd om energiecoach te worden
en gaat op bezoek bij huurders om hen tips te geven.

“Kleine aanpassingen
kunnen al veel verschil maken.”

DE WEEK:

Burendag was als
altijd weer een
plezierige speeldag

