Nieuwsbrief maart met o.a. een fotowedstrijd, link naar
ons filmpje gemaakt door Ceewood Productions en Licht
voor Dordt.......
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Kijk Kijk Kijk:
Gastenbeeld
“Welk voorwerp uit de ladekast vind je
passen bij Wijk voor Wijk en waarom? Laat
hier je korte boodschap voor het team Wijk
voor Wijk achter! Alle voorwerpen komen
terug in een gastenbeeld: een herinnering
aan deze feestelijke opening van onze
nieuwe locatie.”
Weer eens iets anders dan een gastenboek,
want hoe vaak blader je daar nog doorheen?
Attie heeft haar creativiteit erop losgelaten en dit
gastenbeeld gemaakt. Alle kaartjes zitten
natuurlijk ook in het beeld. Leuk om die lieve,
grappige berichten terug te lezen!

Promotiefilm

Fotowedstrijd
De natuur is niet in quarantaine, alles groeit
en bloeit zoals altijd. In Crabbehof kunnen
we nu genieten van deze prachtige
bloesemboom, als we - op veilge afstand van
elkaar! - een wandelingtje maken door de
wijk.

Tijdens de Beursvloer heeft
Wijk voor Wijk een mooie
deal gesloten met Robert van
Campenhout van Ceewood
Productions voor een
aansprekende promotiefilm.
We zijn heel erg blij met het
resultaat: een korte heldere
en realistische kijk op ons
werk in de wijk.
Nieuwsgierig? Popcorn klaar?
Kijken maar...

Heb je een mooie foto gemaakt in Crabbehof, of
ga je die nog maken? Doe dan mee aan onze
fotowedstrijd! De winnaar krijgt een afdruk in
groot formaat op canvas.
Tot 6 mei kun je je foto (minimaal 2 mb) insturen
naar: kijk@wijkvoorwijk.nl Vermeld je naam,
adres en telefoonnummer in het bericht.
Een deskundige jury, met o.a. fotograaf Jeroen
Niemeijer en AD-journalist Bart Schotting, zullen
de foto’s beoordelen. Medewerkers van Wijk
voor Wijk zijn uitgesloten van deze wedstrijd.

Licht voor Dordt
Wijk voor Wijk is aangesloten bij het initiatief
Licht voor Dordt. Samen brengen we licht
aan iedere Dordtenaar die getroffen wordt
door het coronavirus.

Attie natuurlijk!
Een bloem, een boom en
hoe mooi het licht door de
takken valt, Attie heeft er
oog voor.
Haar talent om behalve de
rommel die ze opruimt in de
wijk, de schoonheid van de
natuur te zien, levert mooie
beelden op. De foto's in deze
rubriek zijn dan ook
van...Attie natuurlijk!

Licht voor Dordt helpt onder andere bij
praktische hulpvragen zoals een boodschap
thuis bezorgen of een praatje maken. Licht voor
Dordt brengt je in contact met een buurtgenoot
die kan helpen. Maar dat is lang niet het enige.
Kijk voor meer informatie op
www.lichtvoordordt.nl.
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