Wijk voor Wijk timmert lekker aan de weg. Letterlijk en
figuurlijk. Lees in deze nieuwsbrief over het nieuwe
initiatief Stäk Maken & Meer. Wil je hier meer over weten
of meetimmeren? Kom langs op 14 mei bij de Open
Deuren Dag of op 18 mei bij de Nieuwe Energiemarkt.
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Kijk kijk kijk:
Muurschildering in de wijk

Stäk Maken & Meer
Creatieve talenten Iris Kadijk en Ricardo
van Zwol pakken de komende maanden
samen de kwast op voor een vrolijke
muurschildering. De muurschildering past
perfect binnen de ontwikkelingen voor een
Sociaal Plein voor Wijk voor Wijk en Pip &
Zo en met de bibliotheek en Buurtwerk aan
de overkant.
Kleurrijk, speels, ontmoeting, groen en
duurzaam kregen Dordtse kunstenaars mee in
de vraag voor een ontwerp. Wat het precies
wordt, blijft nog even een verrassing.

Wij doen mee! Op zaterdag 14 mei openen
Dordtse vrijwilligersorganisaties hun
deuren voor een kijkje in de kleurrijke
wereld van vrijwillige inzet. Kom je ook?
Kijk voor meer info en het programma op
www.inzet078.nl

Restmaterialen, meubels of
andere gevonden
voorwerpen, gered van de
straat of de stort. In de
werkplaats knappen we ze
op of maken er iets nieuws
van! Ons project upcycling
gaat verder als initiatief in
oprichting maken & meer...
Een werkplaatsruimte voor
meer makers, een
workshopruimte, een winkel en
een materialenhub voor de
wijk. We hebben een toffe stek
- Stäk - gevonden, die we wel
eerst moeten huren voor we
verder kunnen bouwen. Zover
zijn we nog niet, maar we gaan
ervoor! De opbrengst van
opdrachten en verkopen draagt
daar voor 100% aan bij! Meer
weten of meebouwen aan dit
initiatief? Stuur ons een bericht!

Dordtse
opruimdagen

18 mei: Nieuwe
Energiemarkt
Op woensdag 18 mei is samen met de
Opruimdag de Nieuwe Energiemarkt. De
markt is van 12.30 tot 15.30 uur en vindt
plaats op de Savornin Lohmanweg op het
Sociaal Plein voor Wijk voor Wijk en
Speelotheek Pip&Zo.

De opruimdagen zijn een
groot succes. Dit voorjaar
zijn er maar liefst 17
verspreid over de stad. Wijk
voor Wijk is er steeds bij,
zoals hier op het
Weeshuisplein, om met twee
bakfietsen bewoners te
helpen met het vervoeren
van hun spullen. Let op: op
18 mei is er een Opruimdag
in Crabbehof in de
Donkerstraat.

De Nieuwe Energiemarkt gaat letterlijk over
het onderwerp energie (besparingstips en
advies) maar ook over nieuwe energie
namelijk dat, na de corona, in de wijk weer
activiteiten van start gaan.
Zo is te zien wat je kunt maken van oude
spijkerbroeken, kun je zelf een upcycle lamp
maken bij Wijk voor Wijk, wordt er
voorgelezen door de bibliotheek, is het
kookboek te verkrijgen wat door kinderen in
Crabbehof is gemaakt en vindt door The
Checkout een workout plaats met muziek om
14.00 en 15.00 uur.
Kinderen kunnen een stempelkaart halen bij
de bibliotheek.
Met deze stempelkaart kunnen ze
verschillende activiteiten doen:
Vogelhuisjes maken bij de Tiny Houses
Speelgoed maken met restmateriaal bij
Speelotheek
Jeu de boulen bij de Crabbehoeve
Kleurfeest van 14.30 tot 15.30 uur bij
Speelotheek
Een volle stempelkaart is een goodiebag
waard. Op=Op!
Lees hier mee over de Nieuwe Energiemarkt.

All inclusive
insectenresort
Hoe kunnen wij het DNA van
ons bedrijf ook
maatschappelijk inzetten?’
Een van de vragen waarmee
Van Wijnen Dordrecht op
inspiratietour ging.
Tijdens deze tour maakten zij
kennis met Wijk voor Wijk.
Inspiratie, mogelijkheden en
ideeën genoeg, waardoor er
razendsnel een mooie
samenwerking tot stand kwam.
Dit insectenhotel, gemaakt in
onze werkplaats, is daarvan het
eerste resultaat.
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