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ZomerParkFeest Crabbehof-Wielwijk:

Zorg dat je er bij bent op zondag 22 juni!

Zomerse muziek, gezellige kraampjes, spectaculaire attracties, heerlijk
eten, allerlei kinderactiviteiten en nog veel meer. Je vindt het allemaal
op zondag 22 juni op het ZomerParkFeest in het Wielwijkpark. Van
13.00-17.00 uur is er een afwisselend programma voor jong en oud. Het
wordt weer een gezellige en ontspannen zondag in het park. Iedereen
is welkom!

Voor de kinderen zijn er veel activiteiten, zoals te gekke waterattracties.

De achtste editie van het ZomerParkFeest belooft weer een fijne
dag te worden. Het thema dit jaar
is kleur! Alle samenwerkende organisaties zijn met dat thema aan de
slag gegaan en dat zorgt voor een
kleurrijk programma voor jong en
oud. Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten zoals een te gekke
bungee trampoline, water attracties, poppentheater, springkussens,
schminken, knutselen en nog veel
meer. Voor de jongeren is er genoeg
te doen: voetbaltraining, beauty- of
fotoshoot, dansworkshops en loungehoek. Daarnaast is er een afwisselend podiumprogramma met verschillende artiesten. We starten met
een knallende openingsact van ‘De
Vuilnismannen’, waaraan iedereen
kan meedoen. Verder is een kinderdisco, Rad van Avontuur, muziekgroepen en bandjes. En in de vele

Vrijwilligerswerk is er
voor iedereen
Mede door de economische crisis
is het niet voor iedereen mogelijk
om een betaalde baan te vinden
of te houden. Vrijwilligerswerk is
dan een goed alternatief om verveling tegen te gaan en om onder de
mensen te komen.
Minke Boeksma en Angi Thieleman zijn twee vrijwilligers van stichting MEE Drechtsteden die nieuwe
vrijwilligers helpen om hen de juiste
keuze te laten maken uit het vacature aanbod. Beide dames hebben
een Wielwijk verleden. Minke heeft
hier tot haar 18e jaar gewoond. “Ik
vond Wielwijk altijd een gezellige
buurt,” zegt Minke. “De plaatsen
waar ik vroeger woonde en speelde
zijn er nog, maar ze zijn wel gerenoveerd. Het is leuk om hier weer

Vorig jaar opende deze drumband, dit jaar komen de Vuilnismannen met een knallende openingsact.
Foto’s: Jan Beun

kraampjes kun je terecht voor lekker
eten uit alle streken en verkoop van
leuke producten. Met het schrijven
van dit bericht was de programmering nog niet helemaal bekend.
Kijk voor het recente programma op

www.wielwijk.nl.

Meer op pag.2

terug te zijn.” Angi, haar dochter,
woont in Wielwijk. Wij voelden ons
direct thuis in Wielwijk,” zeggen ze
in koor.

IN DEZE
KRANT!

Taak

“Het is onze taak,” zegt Angi, “om
de toekomstige vrijwilligers een plek
te bezorgen die ze leuk vinden en
aankunnen.” In een gesprek met de
aspirant vrijwilliger, proberen zij te
achterhalen waar hun interesse ligt
en wat de mogelijkheden zijn, door
gerichte vragen te stellen. Samen
met hen komen we tot een gedegen afweging over wat hun interesse
heeft en hun mogelijkheden zijn.
Na dit gesprek kunnen ze een account aanmaken op de website van
de ‘Vrijwilligers Vacature Bank’.

Gein Op Het Plein
Op vrijdag 1, 8, 15 en 22 aug is er tussen 16.00 uur en 19.00 uur: ‘Gein
Op Het Plein in Wielwijk’. Het programma moet nog nader uitgewerkt
worden, maar er komt dan iedere vrijdag: live muziek (akoestisch),
kunst uit de wijk, lekkere hapjes en spelletjes voor de kinderen. De
thema is picknick. Neem een kleedje of klapstoelen mee en een hapje of
drankje, tot dan!
Paul Schmitz

Foto: Jan Beun
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• Kinderen maken muziek
• Sport in Sporthal De Admiraal
• Wielwijk toen:
mevrouw Hoogkamp
• Jong & Oud op excursie
• Sociaal Sunflower BBQ
• Wijkinformatiepunt

• Ronald Viergever
• Groendag Wielwijk
Angi Thieleman en Minke Boeksma, twee vrijwilligers van MEE: “Wij
voelden ons direct thuis in Wielwijk,”
Foto: Jan Degeling

Met dit account kunnen zij zichzelf
promoten door een kleine cv op die
site plaatsen. Ook kunnen zij zoeken
in de ruim 350 advertenties, op de
site. “Het solliciteren en het sollicitatiegesprek moeten ze zelf doen.
Daar bemiddelen wij niet bij”, zeggen de beide dames. Wel bellen we
de nieuwe vrijwilliger na een paar
weken op om te informeren naar de
ervaringen. Minke en Angi doen dit
werk vanuit hun eigen ervaring. Zij
hebben nooit iets met detachering
of personeelszaken te maken gehad.
Maar door de diverse functies die zij
in het verleden vervuld hebben, kunnen ze goed met mensen omgaan en
gerichte vragen stellen. Vaak heeft de
persoon zelf ook wel een duidelijk
idee wat hij of zij zou willen doen.

Informatie
Paul Schmitz in actie in de Tuin der Herinnering.

Het evenement wordt georganiseerd en ondersteund door veel
vrijwilligersgroepen en organisaties die in de wijken actief zijn. Met
bijdragen van WijkInformatiePunt
Wielwijk, Wijkwinkel Crabbehof,
de gemeente Dordrecht, Woonbron, Trivire, MEE Drechtsteden,
R-Newt, Andreaskerk, Huiskamer
4NUL1, Instituut het Centrum en alle
vrijwilligers uit de wijk.

“Iedere dinsdag en donderdag van
9.00-12.00 uur zitten wij in buurt-

centrum ‘De Admiraal’. Komen er
mensen voor ons op een andere dag
en of tijd, dan worden zij door de
medewerkers van dit centrum vriendelijk te woord gestaan en geven ze
onze zittingstijden door. Vrijwilligers
zijn overal nodig. Bij allerlei instellingen zoals scholen, sportclubs en
verzorgingshuizen. Maar er zijn ook
mensen die een advertentie zetten
bijvoorbeeld omdat ze een maatje
zoeken of iemand die boodschappen
voor ze kan doen of gewoon voor
de gezelligheid om de eenzaamheid
te doorbreken. We verwachten dat
het in juli drukker wordt, omdat
dan een nieuwe regeling van kracht
wordt. Iedereen die een uitkering
krijgt, moet vrijwilligerswerk doen
van de overheid. Maar maakt u zich
geen zorgen, er zijn voldoende vacatures en er is voor iedereen wat
te doen.”
Wim de Vogt

• Waterwiel: Cynthia Koning
• Shantykoor ‘De Admiraliteit’
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