Er is weer genoeg te doen bij Wijk voor Wijk. In deze
nieuwsbrief meer over de Opruimdag op 9 juni, Kleurfeest
op 16 juni en gratis muziekoptreden Hollands Diep op 13
juni. En wist je dat we nieuwe buren hebben?
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Kijk kijk kijk: Opruimdag in de
wijk

Tante Pip! Onze nieuwe
buren
We hebben nieuwe buren! Het is een
tweedehands speelgoedwinkel en speel-otheek, opgezet door deze dames, Bianca
(rechts) en Vera (links). (Foto rechts, Ton en
Henk aan de slag bij Tante Pip)
'Mensen en bedrijven kunnen speelgoed
doneren. Dit wordt gecontroleerd en
schoongemaakt', zo vertelt Bianca. 'De beste
kwaliteit wordt weggegeven aan de doelgroep
van de speelgoedbank, de B-kwaliteit
verkopen we in de winkel en de opbrengst gaat
naar de speelgoedbank. Daarnaast zijn we ook
een speel-o-theek, daar hoort ook een
ontmoetingsruimte bij. Daar doen we
activiteiten voor jong en oud. Er komt ook een
keuken zodat we samen kunnen koken. We
zijn erg blij naast Wijk voor Wijk te zitten aan
de zonnige kant van de straat!'

Kleurfeest op 16 juni, 14.00
uur
Kleurfeest nodigt kinderen (6+) uit om het
800-jarig bestaan van de stad Dordrecht te
vieren bij de nieuwe locatie van
Speelotheek Pip & Zo.
Samen met tekenaars Gerard de Bruyne en
José Vingerling tekenen en kleuren kinderen
een supergrote tekening, luisterend naar
pareltjes uit de popgeschiedenis, gezongen en
gespeeld door Maarten Teekens.

Attie natuurlijk!
Een bloem, een boom en
hoe mooi het licht door de
takken valt, Attie heeft er
oog voor.

Gratis muziekvoorstelling
Op zondag 13 juni om 14.00 uur is er een
gratis optreden van Hollands Diep bij Wijk voor
Wijk, De Savornin Lohmanweg 21. Er zijn
slechts 15 plaatsen beschikbaar! Aanmelden
via info@wijkvoorwijk.nl of loop even binnen.
Vol = vol!

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!
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