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DE UITDAGING:

“Het Eendeëi doet massaal mee aan de
Voorleesweek 2015 van Opzoomer Mee!!”

GEEF JE DUS OP! Lees verder:
Vorig jaar verhuisde ‘t Eendeëi van Rotterdam-Charlois naar
Delfshaven. Met vele vrijwilligers hebben we een vervallen
bedrijfspand omgetoverd tot een bijzondere nieuwe plek in
het creatief bruisende Vierhavensgebied in RotterdamWest.We nodigen je graag uit te komen kijken naar het
resultaat en de Ei-sfeer te komen proeven.

RIJ MEE MET DE FEESTELIJKE VOORLEESWEEK-OPTOCHTEN!
Deze middag gaat ‘t Eendeëi officieel de uitdaging aan om de
Voorleesweek van Opzoomer Mee te promoten. Dit gaan we
doen door met 20 à 25 vrolijk versierde Eenden een drietal
rondritten door Rotterdamse straten en wijken te organiseren.
Dus kies uit één van deze 3 ritten (alledrie mag ook, graag zelfs)
en geef je op via bestuur@eendeei.nl of bij de voorleeskraam
tijdens het openingsfeest.

ZATERDAGMIDDAG 9 MEI

Deze voorleestour combineren we met de traditionele
ASVZ Wielewaalrit met als gasten plm. 60 mensen met een
verstandelijke beperking. Vertrek op de Wielewaal in Charlois.

ZATERDAGMIDDAG 23 MEI
We gaan met een lange stoet Eenden in Delfshaven kinderen
ophalen voor een Voorleesactiviteit in het Wijkpark 1943

Meld je snel aan!
via bestuur@eendeei,
of op het openingsfeest

WOENSDAGMIDDAG 10 JUNI
De officiële start van de Voorleesweek!! Feestelijke start op
de Coolsingel voor het Stadhuis. Met onder meer de wethouder
rijden we dan al toeterend naar een aantal voorleesacties in
Rotterdamse straten

Wat krijg je als je je aanmeld? Mooie deurstickers voor op je Eend, een onvergetelijke middag voor het goede doel,

een kleine bijdrage voor je onkosten, maar vooral zorg je voor veel publiciteit voor ‘t Eendeëi. Doe

mee!!!

Meer informatie lees je binnenkort op de website
Kijk ook op www.opzoomermee.nl voor meer info
Vereniging ‘t Eendeëi
Van Helmontstraat 11-13 Rotterdam

www.eendeei.nl

EI ALLERLEI
11 APRIL: UITNODIGING VOOR DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Een week vóór het openingsfeest zijn alle leden van harte
welkom op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Praat mee over onze vereniging en laat je stem horen!
Kijk voor de agenda op www.eendeei.nl
Aanvang van de vergadering: 16.00 uur.

DE CURSUSSEN
De meeste cursussen zijn al volgeboekt, maar bij enkele is
nog een plek vrij. Ook kan het gebeuren dat iemand zich
afmeldt. Kijk voor het volledige overzicht
op www.eendeei.nl
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