Opnieuw was de Opruimdag een groot succes, ondanks
het slechte weer. Komende tijd staan er nog meer leuke
dingen op het programma. Grootouderdag bij Pip&Zo
bijvoorbeeld en meedenkbijeenkomsten voor het sociaal
plein. Meer hierover in deze nieuwsbrief!

Bekijk de webversie

Oktober 2021

Kijk kijk kijk:
Een sociaal plein in de
wijk?

Om de ideeën te inventariseren zijn er
verschillende bijeenkomsten:
6 oktober 10.00 uur voor professionals in
de wijk
6 oktober 14.00-16.00 uur voor kinderen
(samen met Pip&Zo)
7 oktober vanaf 17.00 uur voor bewoners
Kun je er niet bij zijn? Bij Wijk voor Wijk
staat een ideeënbus en mailen kan
natuurlijk ook via info@wijkvoorwijk.nl

Grootouderdag is een
nieuwe feestdag voor opa's,
oma's, senioren en
(klein)kinderen. Er zijn nog
een paar plekken vrij voor
deze gezellige zaterdag
(lunch is inbegrepen).
Aanmelden kan via
welkom@pipenzo.nl
kleurfeest om 10.00 uur
workshop bloemschikken
om 14.00 uur
samen op de duofiets

Onlangs is Diana Scheers
bij het team van Wijk voor
Wijk aangesloten. Dit
betekent dat we nu twee
Diana’s hebben.
Samen met Diana Henneken en bewoners
wordt onderzocht welke ideeën er zijn voor de
parkeerplaats voor Wijk voor Wijk en
speelotheek Pip&Zo. Na de
bewonersbijeenkomsten wordt er in overleg
met de gemeente gekeken welke plannen
haalbaar zijn en hoe de parkeerplaats een
andere functie kan krijgen binnen de wijk. Dit is
een uitdagende opdracht waar beide Diana’s
veel zin in hebben.

Geslaagde Opruimdag
Ondanks de regen is er weer flink opgeruimd in
Crabbehof. Met de bakfietsen hebben we heel
veel grof vuil opgehaald. Samen met Geef het
Dordt, HVC, Weizigt, Buurtwerk, vrijwilligers en
bewoners is er weer een hoop werk verzet.
Opgeruimd staat netjes!

Boekje Met elkaar
voor de wijk
Het boekje 'Met elkaar voor de
wijk' geeft een beeld van het
opgeruimde team van
enthousiaste en betrokken
mensen bij Wijk voor Wijk. Ben
je benieuwd naar de verhalen
en wil je een exemplaar van
het boekje ontvangen? Stuur
een mailtje naar
info@wijkvoorwijk.nl

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!

Struinen in de Tuinen
Op zondag 5 augustus, terwijl Max
Verstappen zijn rondjes draaide op het
circuit van Zandvoort, was het zover. Fijne
muziek op het plein bij Wijk voor Wijk van
het duo Minstrel Season aangevuld met een
pianist, waarbij vaak eigen werk en covers
van countrymuziek uit Engeland ten gehore
werden gebracht.
De zang werd vooral door Roxanne en soms
door Danny of door beiden verzorgd. De
elektronische instrumenten die zij gebruikten
waren zeer divers. Roxanne heeft een heel
aparte stem die goed past bij de liedjes die zij
zingt. Minstrel Season trad driemaal op, met
tussenpozen van een klein uur, waardoor de
aanwezigen de gelegenheid kregen een
praatje met de andere aanwezigen te maken.
Het was een zeer aangename middag waar we
nog lang aan zullen denken.
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