
Enquête muurschildering poort Noordendijk
27 augustus 2022

We gaan een enorme muurschildering maken met thema water in de poort van de 
Noordendijk nabij Wijkcentrum Eendracht! Daarin hopen we een aantal ideeën van 
buurtbewoners en -kinderen te verwerken. Denk of teken daarom mee met jouw 
ideeën voor de kunst. Dat kan via:

 onderstaande enquête invullen en uiterlijk 5 september 2022 in te leveren in
de brievenbus van Wijkpunt Eendracht aan Marcellus Schamperstraat 1;

 op internet de enquête invullen via www.lottihesper.nl/verbindingintijd 

 ontmoet kunstenaar Elvira van Bochove en projectleider Lotti Hesper bij de 
poort naast Wijkpunt Eendracht en vertel ons alles over water in jouw leven. 
Wij zijn aanwezig op:
◦ maandag 5 september 17-19.30  uur met hapje & drankje
◦ vrijdag 9 september 14-16.30 uur met leuke kinderactiviteit

Win Historisch atlas van de Biesbosch
Onder de ingezonden enquêtes verloten we 1x de Historische atlas van de Biesbosch 
van Wim van Wijk. Het boek vertelt met 79 kaarten de geschiedenis van 6 eeuwen 
Biesbosch.

Alvast dank en hartelijke groet,

Lotti Hesper       Elvira van Bochove Peter van den Berg Wieteke Hassing
projectleider       kunstenaar wijkregisseur ketenregisseur sociale 
06-4421 5656 Trivire innovatie Trivire
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Enquête muurschildering poort Noordendijk

Naam: E-mailadres:

Adres: Telefoonnummer: 

Mijn hobby’s / talenten: 

1. Op welke manier is water belangrijk in je leven?

2. Vind je water (meerdere antwoorden mogelijk):

 mooi  bedreigend  vanzelfsprekend
 nuttig  lastig  anders, namelijk ____________
 gezond  rustgevend

3. Hoe merk je dat Dordrecht een eiland is?

4. Is er water in en om je huis? Wat zou je graag anders zien?

5. Heb je herinneringen over het water in Dordrecht, die je graag wilt
    vertellen of laten zien?



6. Hoe zou onze toekomst met water eruit kunnen zien?
    Schrijf/teken/schilder je ideeën hier of op een apart vel.

7. Welke andere ideeën/wensen heb je voor de buurt rondom Wijkpunt
    Eendracht? Zou je iets willen betekenen voor de buurt?

Doe deze enquête uiterlijk   5 september   2022 in de brievenbus van Wijkpunt   
Eendracht aan Marcellus Schamperstraat 1 te Dordrecht. Alvast dank!


