Alleen maar leuk nieuws in deze nieuwsbrief. Het plan
voor het Sociaal Plein heeft een Gouden Laars
gewonnen, we gaan aan de slag in het
brugwachtershuisje op de Boombrug en let op: op 3 juli is
er muziek, Nederlandstalige bluessssss, op het plein.
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Kijk kijk kijk:
Een mooi bedrag voor de
wijk

Zes duurzame kleinschalige initiatieven in
het NLDeltagebied hebben een Gouden
Laars gewonnen. De uitreiking was tijdens
de allereerste Laarzendag. Een van deze
winnende initiatieven is het plan voor het
Sociaal Plein in Crabbehof dat Wijk voor
Wijk indiende. De prijs: een gouden laars
(van chocola) en een cheque van € 1000,-.

Mini Stäk in
brugwachtershuisje
“Het huisje aan de rivierkant op de
Boombrug is beschikbaar voor
hergebruik.” Deze oproep van de Stichting
Brugwachtershuisjes sloot letterlijk(!) aan
bij de doelstelling van ons initiatief maken
& meer: hergebruik én het faciliteren en
bevorderen van hergebruik door middel
van producten, diensten en activiteiten.
In Crabbehof komt voor maken & meer een
winkel, werkplaats, (gedeelde)
workshopruimte en materialenhub: Stäk.
Het brugwachtershuisje op de Boombrug is de
perfecte locatie voor een ‘Mini Stäk’. De
komende tijd toveren we dit huisje om tot een
pareltje, waardoor voorbijgangers en
bezoekers (letterlijk) stilstaan bij het thema
hergebruik!

Workshop In het licht van
Cuyp
Kids van 7 tot 10 jaar maakten de leukste en
creatiefste 3D schilderijen tijdens de
kinderworkshop In het licht van Cuyp van
Barbara van het Dordrechts Museum.

Vakantiesluiting
Wijk voor Wijk is op vakantie
van 18 juli tot 7 augustus!

Opruimdagen
De opruimdagen zijn een
groot succes. Wijk voor Wijk
is er steeds bij om met twee
bakfietsen te helpen met het
vervoeren van spullen. Voor
wie nog spullen heeft, er
komen nog 3 opruimdagen
aan:
6 juli: Oud Krispijn, P.A. de
Genestetstraat
13 juli: Centrum,
Kasperspad (terrein Yulius)
20 juli: Sterrenburg,
Atmosfeerstraat

Vacature financieel
admin. medewerker
Voor de uitbreiding van ons
supergezellige team hebben
we een vacature voor een
financieel administratief
medewerker voor 8 uur per
week. Nieuwsgierig? Kijk hier
voor meer informatie.
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