
 
  
  
  Juli 2021 

 

 

Opruimdag 

— 
De opruimdag op 5 juni was een groot 

succes met dank aan alle bewoners.  

 

Maar liefst 4 containers (bij elkaar 

100m3) afval zijn afgevoerd! Dit is 

dubbel zo veel als de laatste 

opruimdag vorig jaar augustus!  

 

Wij willen de Klankbordgroep, het 

ontmoetingscentrum en ’t winkeltje 

bedanken voor de bijdrage aan de 

organisatie en de dag zelf. 

 

 

 

Schoonmaak stegen 

— 
Door de vele regen en het mooie 

weer heeft het onkruid de kans gehad 

om flink te groeien. In de stegen was 

er zodanig veel onkruid omhoog 

gekomen dat het hoogtijd was om      

dit weg te halen. De afgelopen maand 

hebben wij het onkruid weggehaald.  

 

Wilt u ook kijken naar uw eigen  

gevel/tuin en indien nodig het onkruid 

verwijderen? Zo blijft het voor 

iedereen prettig wonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlopige toewijzing 

— 

 
Alle bewoners hebben in het 

woonwensengesprek hun voorkeuren 

doorgegeven. Wij hebben gepuzzeld 

en hebben iedereen een plekje 

kunnen geven. 

 

Heeft u vragen over de toewijzing van 

uw woning dan horen wij dat graag. 

 

’t Winkeltje stopt 

— 
Afgelopen tijd hebben wij allen in de 

Bloemwijk kunnen genieten van de 

diensten van ‘t Winkeltje. Het 

winkeltje verbond niet alleen door een 

vergeten boodschap en de verse 

broodjes, maar ook door het praatje 

met de buren. 

 

Marion bedankt voor je inzet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa vertrekt 

— 
Lisa gaat ons helaas binnenkort 

verlaten. Donderdag 29 juli is zij voor 

het laatst werkzaam bij Van Alckmaer.  

 

Lisa: “Ik wil alle bewoners bedanken 

voor de mooie tijd in de Bloemwijk. 

Wat een bijzondere wijk met lieve 

bewoners. Afscheid nemen vind ik 

daarom lastig. Ik kom zeker nog een 

keer terug om het resultaat te 

bewonderen!”  

 

Spreekuur tijdelijk 

gesloten 

— 
Door de coronamaatregelen is ons 

inloopspreekuur voorlopig gesloten. 

Heeft u een vraag of heeft u behoefte 

aan een gezellig praatje? Dan zijn wij 

telefonisch en per e-mail goed 

bereikbaar.  

 

Bespreekt u uw vraag liever tijdens 

een persoonlijk gesprek? Dan kijken 

wij samen met u naar de 

mogelijkheden. Een gesprek op de 

Boomkampstraat of bij u thuis is 

alleen mogelijk als de 

Coronamaatregelen kunnen worden 

nageleefd. 

 

U kunt ons telefonisch bereiken via 

06 55 46 64 26 en 072 541 03 40    

of per mail via 

bloemwijk@vanalckmaer.nl 
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