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Je kan binnenlopen om een gratis  
afspraak te maken. Stel Vincent en 
Annerie al je vragen over hoe je 
energie kunt besparen. 
Maandag: Vincent, van 12 tot 17 uur. 
Vrijdag: Annerie, van 12 tot 15 uur.

Nieuwe activiteiten 
Binnenkort starten er wat nieuwe 
leuke dingen om aan mee te doen. 
Bijvoorbeeld de Talentenmiddag, elke 
dinsdag met Amber op de Wantijschool. 
Sport, spel, muziek, knutselen, van alles 
is er te doen. Met Mo kan je op woensdag 
nog steeds een potje voetballen maar 
vanaf nu op het Energieplein bij de bios. 
Je kan meelopen vanaf het Vogelnest. 
Onze wijkpartners zoals Bij Bosshardt, 
de speeltuin en Tussentij organiseren 
ook vaak leuke dingen voor jong en oud. 

Kijk voor het hele programma van 
het Vogelnest en onze buurtjes op de 
achterkant van deze krant.

Met het Vogelplein in de rug sta ik in de 
Sperwerstraat. Rechts zie ik een rij pas 
geplante bomen in de voortuinen. Van 
het project” Boom zoekt grond”. Dat 
is hier prima gelukt. Ik ben er stil van. 
En in die stilte hoor ik een gigantisch 
gekwetter. Het komt van de linkerkant 
van de straat. In een voortuin staat een 
struik waar wel twintig mussen in- en  
uitvliegen. Het klinkt zo vrolijk. Hun eigen 
project: ”Vogel zoekt boom”. ‘Snabij

Energiehulp 
op het Vogelnest

De Vogelbuurt maakt schoon! 
Op woensdag 22 maart gaan we weer samen de buurt schoonmaken. 
De voorjaarsschoonmaak wordt al jaren georganiseerd door Bij Bosshardt, het 

Vogelnest en speeltuin Oosterkwartier. De buurt wordt er mooier en 
veiliger van en dat is voor iedereen fijn.

Kom ook helpen, iedereen is welkom. 

13.30, Vogelnest: verzamelen en taken verdelen.
15.00, Bij Bosshardt: pauze met limo en koffie erbij.
16.00, speeltuin Oosterkwartier: Hier brengen we 
de zakken en daarna eten we een (verdiend) frietje.

Februari, met je mistige 
morgens, je dwarrelend blad.

Met je druilerige dagen,
Koud en vooral nat.

Maar dan geeft de zon ons 
weer kracht.

Ze geeft ons hoop en
dat maakt dat je lacht.

Gedicht:
Frido van Noort

Februari.Februari.
Beiderzijds

‘SNABIJ. 
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Activiteitenkalender maart
Energietip van Vincent

“Sommige apparaten 
verbruiken ook energie 
als ze niet aan staan. Van 

opladers en apparaten die je maar af en toe gebruikt, kan je daarom het beste de stekker uit het stopcontact halen. Dan weet je zeker dat er geen energie wordt verbruikt!” 

Wil je ook gratis hulp bij energie besparen? Maak dan een afspraak op www.energiehulp.nl

Groeten, Vincent

I want to sport @ Dordt
Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Wil je 
gratis leuke sporten uitproberen? Scan 
dan deze QR code voor meer info.

Diverse activiteiten bij  
sportvereniging Fortius op 
sportpark Reeweg (atletiekbaan).  
27/2: start hardloopcursus voor begin-
ners, info 19.00, start cursus 19.30.   
11/3: 12.00 Riwal halve marathon, in 
de ochtend diverse jeugdactiviteiten.
www.fortiusdrechtsteden.nl

VASTE ACTIVITEITEN:
MAANDAG MEIDENKNUTSELCLUB met Amber en Anne - voor meiden t/m 12 jaar
 Bij Bosshardt - 16.00 - 17.30
 ENERGIEHULP met Vincent - Het Vogelnest - 12.00 - 17.00
DINSDAG TALENTMIDDAG - Kinderen t/m 12 jaar van de Wantijschool en de buurt
 Wantijschool - 14.30 - 16.15
 FORMULIEREN HULPPUNT - Hulp bij het invullen van formulieren
 Het Vogelnest - 13.00 - 15.00
 CAKE voor iedereen op Het Vogelnest - 12.00 - 17.00
WOENSDAG FORMULIEREN HULPPUNT - Hulp bij het invullen van formulieren
 Het Vogelnest - 13.00 tot 15.00
 BREIEN MET JOS - Binnenkort op woensdagmiddag.  
 Het Vogelnest - houd onze Facebookpagina in de gaten voor meer info.
 STRAATVOETBAL met Mo - voor kinderen t/m 14 jaar
 Energieplein (bij Kinepolis) - 16.00 - 17.00 (15.45 verzamelen  
 bij het Vogelnest)
 WANDELEN met Bij Bosshardt (bij goed weer) - 14.00 verzamelen 
 op het Vogelplein
 Speeltuin Oosterkwartier:
 1 maart: KIDS BINGO - 13.00 - 16.00 - leden €1, niet leden €1,50
 8 en 22 maart: BUITENSPELEN EN BINNENSPELLETJES - 13.00 - 16.00 - gratis
 15 maart: KOOK-KNUTSEL 13.00 - 16.00 - leden €1, niet leden €1,50
DONDERDAG DAG VAN DE SOEP een bezoeker maakt soep voor iedereen, op=op
 Het Vogelnest - vanaf ± 14.00
VRIJDAG NAAIATELIER met Shashi - laat je kapotte kleding gratis repareren
 Het Vogelnest - 13.00 - 15.00
 ENERGIEHULP met Annerie- Het Vogelnest - 12.00 - 15.00
 KLAVERJASSEN - elke even week bij Bij Bosshardt. Je kunt speluitleg  
 krijgen en aansluiten bij een groepje.
ZONDAG SAMEN KOKEN EN ETEN met Mo - voor en met kinderen t/m 14 jaar
 Bij Bosshardt - 14.00 - 16.30 - om 13.30 verzamelen bij het Vogelnest.

EENMALIGE ACTIVITEITEN MAART
4 maart WIJKTERRAS - maak kennis met verschillende organisaties uit de  
 buurt  en praat mee over een fijne wijk - Vogelplein - 11.00 - 14.00
11 maart NL DOET - speeltuin Oosterkwartier klaar maken voor de lente.
18 maart Tussentij doet mee aan DORDT SCHOON! 15.00 verzamelen bij de 
 tiny huisjes aan de Noordendijk, einde: 17.00 met wat lekkers.
22 maart HEEL DE VOGELBUURT MAAKT SCHOON - 13.30 verzamelen bij 
 het Vogelnest. Einde 16.00 in de speeltuin met wat lekkers.
23 maart Info over SENIOREN EN VOEDING - Bij Bosshardt - 10.30 - 11.45 - gratis
26 maart KLIEDERKERK - Bij Bosshardt - 10.30 - 13.00
29 maart OPENINGSFEEST - speeltuin Oosterkwartier - 13.00 - 16.00 - gratis

Het Vogelnest Vogelplein | Bij Bosshardt Bankastraat 158 | Speeltuin Oosterkwartier 
Meerkoetstraat 50 | Tussentij tiny houses Noordendijk

Hou ook onze Facebookpagina in de gaten.


