Nieuwsbrief juni met o.a. de opruimdag in Crabbehof op 8
juli, het schildertalent van Richard, pop-up wijkterras op
de donderdagmiddag en upcycling...
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Kijk Kijk Kijk: Talent in de
wijk

Richard zorgt als vrijwilliger bij Wijk voor
Wijk voor de planten. Met dezelfde zorg en
aandacht maakt hij de prachtigste
schilderijen.
Richard: ‘Gewoon beginnen was het advies van
een kennis die me een paar jaar geleden een
aantal tubes verf meegaf. Dat heb ik gedaan. Bij
het schilderen van dit kunstwerk ben ik erachter
gekomen dat je door in een kunstwerk meer
aandacht en tijd te stoppen je dat terug ziet in
het resutaat. In het verleden heb ik vaker
creatieve uitspattingen gehad, maar nog nooit
iets waar ik zo tevreden mee was als deze waar
ik mee op de foto sta: ‘Menselijk brein met
psychedelische achtergrond.’ Het kunstwerk
hangt inmiddels bij Wijk voor Wijk.

Upcycling
Gered van de straat of de
stort. In de werkplaats van
Wijk voor Wijk knappen we
het op of maken er iets
nieuws van! Sinds kort
bieden we deze producten
aan op Markplaats.
De opbrengst van onze
verkopen stroomt 100 %
terug naar ons upcycling
project voor medewerkers en
bewoners. Om daarmee nog
meer mooie dingen te
maken..

8 juli: opruimdag
Crabbehof
Werkt je koelkast niet meer
of is je stoel kapot? Heb je
grof afval? Breng het
woensdag 8 juli van 10.00 16.00 uur naar de speciale
container aan de
Troelstraweg 180.
gratis kopje koffie
gooi je oud papier of plastic weg
geef spullen die nog goed zijn aan Geef het
Dordt
stel je vragen over afval
gratis advies en zaden voor geveltuintjes
Voor kinderen vanaf 6 jaar: Workshop knutselen
met restmaterialen door Speelotheek Pip & Zo.
Natuurlijk zorgen we ervoor dat er 1,5 meter
afstand is. Advies: kom met max. 2 personen
en doe het afval zelf in de containers.
Meer informatie op
www.dordrecht.nl/schonestad

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!

Pop-up wijkterras
Iedere donderdagmiddag zijn Attie en Hillie
te vinden in de wijk met tafel, stoelen, koffie,
thee, limonade en de uitnodiging voor een
praatje, op anderhalf meter afstand
natuurlijk.
De eerste keren zaten ze op het pleintje schuin
tegenover de apotheek. Al snel schoven de
eerste nieuwsgierige buurtbewoners aan op het
geïmproviseerde donderdagmiddagterras. Voor
een gesprek, een drankje of om even uit te
rusten. Gezellig en waardevol? Absoluut! De
oprechte reactie van één van de bezoekers:
‘Lekker een beetje lullen, daar kom ik echt van
bij!’
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