&U Meidenproject:

Afsluiting van prachtig jaar

Kinderen maken muziek!

Op woensdag 2 juli sluit het &U Meidenproject in Dordrecht
een prachtig jaar af. Er wordt een groot feest georganiseerd op
het Admiraalsplein. Wil je weten wat het &U Meidenproject het
afgelopen jaar heeft gedaan? Ben je benieuwd wat ze volgend jaar
gaan doen? Kom dan gezellig langs voor een praatje, een hapje en
een drankje!
Het &U meidenproject heeft het
afgelopen jaar veel tienermeiden een
steuntje in de rug kunnen bieden.
De jonge meiden hebben samen
met hun maatje heel hard gewerkt
om hun doelen te bereiken. Daara
naast is er ook plezier gemaakt. Er
werden activiteiten georganiseerd
door de maatjes, die niet alleen leuk
waren maar ook leerzaam. Om aan
iedereen te laten zien wat de meia
den samen met hun maatje hebben
bereikt, is er groot feest op het Ada
miraalsplein.

Kraampjes

Er zullen daar dan verschillende
kraampjes zijn waar de meiden
samen met hun maatje laten zien
wat zij het afgelopen jaar hebben
gedaan. De activiteiten die de maa
tjes het afgelopen jaar hebben geora
ganiseerd staan ook centraal, alleen
worden ze dan uitgevoerd door de
tienermeiden! Er is een kraampje
waar je op de foto kunt en een waar
heerlijke cupcakes worden gemaakt.
Verder zijn er verschillende worka
shops te volgen en je kunt voor een
klein prijsje genieten van zelfgea

Sport in sporthal
de Admiraal
voor mannen en vrouwen

Vanaf vrijdag 16 mei kan er in de sporthal van de Admiraal gevoetbald worden door mannen: jong en oud. Het is elke week op vrijdag
van 19.00-20.00 uur. U bent hierbij van harte welkom als wijkbewoner van Wielwijk!

Vanaf maandag 12 mei kan er in de sporthal van de Admiraal gesport wora
den door vrouwen. Het is elke maandag van 13.00-14.00 uur. U bent
hierbij van harte welkom als wijkbewoner van Wielwijk!

Op initiatief van Wielwijk plus en de Marokkaanse Vadergroep en voor
dit jaar mede mogelijk gemaakt door Wielwijk InformatiePunt.

Redactieleden
gezocht
Het team van Wielwijk Ahoy is op zoek naar redactieleden. Als u het leuk vindt om bewoners te interviewen of
stukjes te schrijven over zaken die Wielwijk betreffen, dan
verwelkomen wij u van harte.
De andere redactieleden staan u terzijde. Dus als u denkt
dat u geen inspiratie heeft, geen punt: met ons gezellige
team komen we elke keer weer met allerlei ideeën.
Ook kunt u eventueel een gratis cursus volgen.
Meer informatie? Bel naar het wijkcentrum: 617 92 07.
Zij verwijzen u door naar onze redactie.
Of mail naar: Driss.Tabghi@meedrechtsteden.nl
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maakte hapjes en ijskoude drankjes.
Om vijf uur steken wij de barbecue
aan voor een heerlijk avondmaal.

Kom je ook?

Het feest begint om half 3 ‘s mida
dags en is om half 7 afgelopen. Je
kunt gerust aan komen wandelen
wanneer dat jou het beste uitkomt.
Wij hopen je te zien op het Admia
raalsplein!

Dit zijn de kinderen die in De Admiraal elke dinsdag muziek maken. Je kunt
wel zien dat ze er veel plezier aan beleven! Ook meedoen? Kom naar de Admiraal en geef je op, bij de balie. Meedoen is gratis. Meer info bij: Maudiene
Romano, tel. 617 92 07
Foto: Jan Degeling

Vivian Brokerhof:

“elkaar ontmoeten in
ontspannen sfeer”
“Mijn taak is de communicatie
en promotie van het WijkInformatiePunt (WIP) en dan vooral
de evenementen. Ook zorg ik voor
de social media en de website. In
het WIP werken veel organisaties
samen en bezoekers kunnen er terecht met allerlei soorten vragen.
Ik werk hier nu ruim vier jaar,
Wielwijk is een heel fijne wijk om
te werken. Leuk is om te zien dat
het steeds mooier wordt de laatste
jaren.“
Aan het woord is Vivian Brokerhof,
op het moment druk bezig de laatste
hand te leggen aan het zomerparka
feest. “Hoe het begon? Als een zoa
merterras, veel kleiner dan nu, met
de bedoeling dat de bewoners uit
de wijk elkaar konden ontmoeten
in een ontspannen sfeer. Ook een
beetje om mensen die niet met vaa
kantie gaan toch een leuke dag uit te
bezorgen. En dat doel heeft het nog
steeds. Al is het in die acht jaar wel
enorm gegroeid. Vorig jaar hadden
we 8000 bezoekers en het was een
prachtige dag. Met de geur van leka
ker eten, de muziek, iedereen heeft
het naar zijn zin, geweldig. Mooi
weer ook, ja, maar vooral de goeie

mogelijk mensen bij te bea
trekken. Er is een enorme
inzet van vrijwilligers.”

Kleur

“We bedenken elk jaar een
thema, waar iedereen dan
mee aan de slag gaat. Dit
jaar is het thema: kleur.
Kinderen en stagiaires vana
uit het wijkcentrum maken
vooraf kunstwerken voor de
aankleding. We zorgen er
voor elk jaar nieuwe dingen
te hebben, zo is er dit jaar
EHBO voor kids. Kindea
ren mogen met hun pop of
knuffel komen en leren dan
een verbandje om te doen of
Vivian aan haar bureau in het WijkInformatie- een pleister. We starten dit
Punt.
jaar met een knallende opea
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nen. Die maken muziek op
sfeer, dat is belangrijk. Het Parkfeest allerlei afval en ze laten het publiek
wordt georganiseerd in samenwera meespelen. Dat wordt vast erg leuk!
king met diverse organisaties zoals Verder hebben we natuurlijk optrea
R-Newt jongerenwerk en MEE dens van groepen uit de wijk en vera
Drechtsteden. Vanuit het WIP zora schillende soorten muziek. Er komt
gen wij voor de vergunning, de pua een kinderdisco, een poppentheater
bliciteit enzovoort. Allerlei groepen en een prijzenfestival. Het wordt vast
uit de wijk doen mee, dragen hun weer een mooie dag.”
steentje bij. We proberen er zoveel

Bijzondere sportdag Fontein
Op woensdag 21 mei hadden de groepen 1 tot
en met 4 van basisschool de Fontein een sportdag. Die dag stond in het teken van het aankomende WK.
Zo waren de teams onderverdeeld in de voetbala
lende landen: Duitsland, Italië, Ivoorkust, Argentia
nië, Frankrijk, Japan, Spanje en Nigeria. Ieder team
werd begeleid door een leerling uit groep 8. De
spelletjes waren allemaal met een bal: blikgooien,
bowlen, doelschieten, skippyballen, estafettelopen
met een tennisbal en een bal in een parachute. We
kijken terug op een hele leuke en sportieve dag!
Fenna de Kreek
Groepsleerkracht basisschool De Fontein

De spelletjes waren allemaal met een bal.en de kinderen
hadden er veel plezier in.

WIELWIJK AHOY!

