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Beste buurtbewoners

We leven in spannende en onzekere tijden. Door de Corona crisis is alles anders en dat merken wij ook in onze
wijk. De werkzaamheden aan de gas- en waterleidingen lijken maar geen einde te kennen en mede hierdoor vlot
het ook niet met de aanpassing van de rioleringen en de bestrating. De wijkvereniging heeft de beslissing moeten
nemen het wijkfeest niet te laten doorgaan. Wij vragen wel om jullie creatieve input. Hoe kunnen we toch elkaar
ontmoeten zonder gevaar van besmetting? Verder blikken we terug op de geslaagde speuractiviteit van de gouden
eieren en informeren we jullie over het project Maaltijdmaatje. En… ben je nieuw in onze wijk? Van harte welkom,
bezoek onze site om lid te worden.

Werkzaamheden in onze wijk

De werkzaamheden in de wijk zijn in volle gang, dat zal

niemand zijn ontgaan. Zowel het werk van de

nutsbedrijven als de werkzaamheden m.b.t. het

loskoppelen van de riolering en het vernieuwen van de

wijk brengen omleidingen, afsluitingen en ongemak met

zich mee.

Als wijkvereniging proberen we contact te onderhouden

met de verantwoordelijke personen bij de gemeente.

Helaas is er geen informatiepunt in de wijk. Pauw

Dodewaard informeert via huis aan huis flyers en zijn

bereikbaar via meldpunt@pauwdodewaard.nl en via

omgevingsmanager Marloes Ariens: 0488-412369.

Wijkfeest Corona-proof?
Vorig jaar is het wijkfeest in het water gevallen en de

huidige omstandigheden maken het er niet makkelijker

op. Het is erg jammer dat we het wijkfeest weer

moeten overslaan. Wat kunnen we doen als alternatief?

Hoe kunnen we iets leuks doen voor de wijk dat

Corona-proof is? Wat kunnen we verzinnen om het leuk

en vooral veilig te maken? Hoe kunnen we elkaar

ontmoeten, misschien niet via een feest maar via een

alternatief? Help ons mee en kom met ideeën hierover.

Heb je een goed of gek idee, laat het ons weten. Mail

jouw idee naar engboogerd@gmail.com en wie weet

wordt het toch feest dankzij jouw voorstel.

Terugblik Paasfeest april 2020

Ondanks de Corona hebben we toch een beetje Pasen

kunnen vieren in de wijk. Geen uitgebreide eieren

zoektocht maar een oproep om de 3 verstopte gouden

eieren te zoeken. De gouden eieren werden om de

beurt op gepast afstand ingeleverd bij de paashaas. Ze

werden natuurlijk alle 3 gevonden en gelukkig was In

ruil voor de eieren kregen de winnaars leuke

cadeautjes. Ook werd een klein cadeautje bij alle leden

in de bus gedaan; een zakje met paaseitjes en een

briefje waarop stond waar ze naartoe kunnen

mailenindien iemand hulp nodig heeft. Die paashaas

Maaltijdmaatje Bunnik op zoek naar chauffeurs
Sinds kort is er weer een vernieuwde vorm van “tafeltje
dekje “opgestart in Bunnik. Een kleine groep mensen
zag het belang van dagelijks verse maaltijden voor
ouderen die niet meer in staat zijn om zelf te koken. Het
sociale aspect is ook heel belangrijk: de bezorger houdt
de deelnemers in de gaten.

Naast maaltijdmaatje gaat er per 1 september een
chauffeursdienst van start om ouderen zonder eigen
vervoer naar bijv. huisarts, ziekenhuis te brengen; ook
hiervoor worden nog chauffeurs gevraagd. Informatie
en aanmelding bij : f.dotman@krachtigkrommerijn.nl
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toch! Dit kleine gebaar werd goed ontvangen door onze

leden.




