Het wordt steeds leuker in Crabbehof. De bezoekers van
het pop- upterras werden verrast door het steltentheater
van SamShine. Een week eerder was er salsadansen.
Nog meer muziek is er op 5 september bij Struinen in de
Tuinen. Lees meer hierover in deze nieuwsbrief!
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Struinen in de Tuinen
Kom op zondagmiddag 5 september in
Crabbehof langs bij Wijk voor Wijk en de Tiny
Houses voor spetterende optredens en vooral
ook een hoop gezelligheid. Elke act speelt drie
keer een show van een half uur. Zo kun je al
struinend meerdere optredens bijwonen. Komt
dat zien!
Kijk voor het volledige programma op
www.struinenindetuinen.nl

Opgeruimd staat netjes
Met elkaar houden wij Crabbehof schoon. Alles
wat wij ook tegen komen, ruimen wij op. Denk
aan de blikjes en ijspapiertjes die per ongeluk
uit de auto waaien. Ook kapotte apparaten, die
her en der achter gelaten worden, nemen wij
mee.
Ook is er een 'afvalbakkenronde'. Dit houdt in dat
wij voor de gemeente Dordrecht op de bakfiets
langs alle rode afvalbakken gaan en de volle
zakken eruit halen en de bak voorzien van een
nieuwe vuilniszak. Zo houden wij de wijk schoon en
opgeruimd.

Werkt je koelkast niet
meer of is je stoel
kapot? Heb je grof
afval? Breng het
woensdag 29 september
van 10.00 tot 16.00 uur
naar de speciale
container op de hoek
van de Nolensweg en de
Thorbeckeweg. Er is
ook een kleine
milieustraat aanwezig
voor oud papier, plastic
en groente- en tuinafval.

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!
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