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Niet vergeten!
De feestelijke opening
van het ‘nieuwe’ Eendeëi
Tentoonstelling van

Programma

bijzondere Eenden,
waaronder de
Citoyen van
Carel van de Sande

Proeven bij
de Smaakschool

Mega grote
Kleurwedstrijd
voor de kids

13.00 De Van Helmontstraat is open
14.50 Vrijwilligers bedankt!
15.00 Opening door Tim de Haan
(vice voorzitter van de
gebiedscommissie Delfshaven)
gevolgd door de openingsact van ‘Patries’
Vanaf 15.30: Muziek
Ondertekenen van de uitdaging
en inschrijven voor de Voorleesweek.

Live muziek
Openingsact van
Patries Verburg

De theetuin

Netwerken
en borrelen

De uitdaging
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 te organiseren.

ZATERDAGMIDDAG 9 MEI

De Wielewaalrit’-voorleestour met als gasten plm.
60 mensen met een verstandelijke beperking.

ZATERDAGMIDDAG 23 MEI

We gaan met een lange stoet Eenden kinderen
ophalen voor een Voorleesactiviteit in het Wijkpark

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

Doe mee en
geef je op! bij de Voorleeskraam

of via bestuur@eendeei.nl
OPZOOMER MEE

Parkeren. Je kunt die dag niet parkeren op het terrein van ‘t Ei
maar er is voldoende parkeerruimte in de Van Helmontsraat. Op zaterdag
kun je daar gratis parkeren. Ook in de buurt is er genoeg plek.
Let wel even op waar je je auto zet, omdat voor
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