Nieuwsbrief maart met o.a. de wij(c)wandeling met Johan,
woensdag recycledag en het bezoek van
kinderburgemeester Lucas in het kader van Dordt
Schoon....
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Kijk kijk kijk:
Kinderburgemeester in de
wijk

In de week van Dordt Schoon, op woensdag
24 maart, bezoekt kinderburgemeester
Lucas van Dijk onze onlangs opgeknapte
kidsclub om te helpen bij het opruimen van
zwerfafval in de wijk.
Kijk hier naar de oproep van
Kinderburgemeester Lucas aan alle kinderen
van 6 t/m 12 jaar om mee te helpen tijdens
Dordt Schoon. Kom je ook meehelpen? We
verzamelen om 14.00 uur bij Wijk voor Wijk
aan de Troelstraweg. Meld je aan via
schoon@wijkvoorwijk.nl om mee te doen!
Met dank aan een Wijkwens en Geef het Dordt
is de kidsclub opgeknapt met een nieuwe vloer
en opgepimpte stoelen.

Uitgiftepunt
afvalgrijpers
Wil jij aan de slag in jouw wijk
als Dordtse Doorpakker, maar
heb je hulp nodig bij je
schoonmaakactie? Wijk voor
Wijk is voor Weizigt uitgiftepunt
voor afvalgrijpers,
afvalzakringen en
vuilniszakken. Leen hier de
materialen om het
schoonmaken net wat
gemakkelijker, én leuker, te
maken.

Attie natuurlijk!
Een bloem, een boom en
hoe mooi het licht door de
takken valt, Attie heeft er
oog voor. Zo ook bij deze
prachtige foto's die ze
maakte in de sneeuw.

Woensdag recycledag

Je zou het bijna vergeten,
maar hoe mooi was de wijk zo
helemaal wit. Gelukkig hebben
we de foto's nog, dankzij Attie.

Sinds 2018 is het op 18 maart Wereld
Recycling Dag, maar voor Wijk voor Wijk is
het iedere woensdag recyclingdag of ook
wel 'oogstdag'.
Op woensdag maken we onze ronde door de
buurt om te kijken of er iets bruikbaars tussen
het grofvuil ligt en helpen we ook nog eens de
buurt opgeruimd te houden. Zo oogsten we het
grofvuil. Wat we vinden knappen Ed en Henk
op in de werkplaats of bouwen er iets nieuws
van.
'Het geld ligt op straat' zegt Ed als hij weer wat
moois vind. Kasten, tafels en stoelen worden
gerepareerd, geschuurd en geverfd en krijgen
zo een nieuw leven.

Wij(c)kwandeling met Johan
In deze video neemt Via Cultura je mee op
wij(c)kwandeling met onze vakvrijwilliger,
gepensioneerd hovenier Johan
Rakhorst. Eveline van de Lagemaat gaat
tijdens storm op pad met Johan. Samen met
buurtbewoners Julia Baczkowska en moeder
Wioletta maken ze plannen voor een
bloementuin aan de Troelstraweg.
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